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Trimisul special al șefului statului ciadian

j MAI SINT
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SFÎRȘITUL
ANULUI

Ne mai despart 23 de zile de sfîr- 
șitul anului — și fiecare din aceste 
zile dobîndește o importanță deose
bită pentru în
făptuirea integra
lă a planului pe 
acest prim an al 
cincinalului cali
tății si eficientei. 
Cu fiecare nouă 
filă de calendar, 
zilele șe dove
desc mai dense, 
fiind dominate ■ 
de atmosfera de 
muncă ■ specifică 
bătăliei pentru a 
încheia anul cu 
un bilanț cit mai 
fructuos.

Indiscutabil, prin 
amploarea și complexitatea sarci
nilor care trebuie înfăptuite, zilele 
ce au mai rămas din acest an se 
constituie într-o perioadă decisivă, 
în care comuniștii, toti oamenii 
muncii din industrie si construcții 
sînt chemați 
ponsabilitate. 
inițiativă si 
că pentru 
ces a tuturor 
Sint cerințe economice fundamenta
le, subliniate cu toată claritatea în 
ampla expunere a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., sînt sarcini 
importante la a căror materializare 

, trebuie să-și aducă din plin contri-

Fiecare zi - o zi a rezultatelor maxime

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți, pe Ga- 
radou Mann, ministrul sănătății pu
blice din Ciad, trimis special al șe
fului statului ciadian.

La întrevedere a luat parte Stefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
pentru întrevederea acordată si a in- 
minat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj prietenesc din partea pre
ședintelui Guvernului de Uniune 
Națională de Tranziție, șef al statu
lui Ciad, Goukouni Oueddei, în Care 
sînt transmise un călduros salut și 
cele mai cordiale urări pentru po
porul român si se exprimă dorința 
ca relațiile de prietenie si colaborare 
dintre cele. două țări si popoare să 
se dezvolte si să se întărească con

tinuu. Totodată, ministrul ciadian a 
subliniat stima deosebită de care se 
bucură în tara sa personalitatea 
marcantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, politica de largă colabo
rare si pace, de respect al indepen
dentei naționale a popoarelor promo
vată cu consecventă de România si 
președintele ei pe plan international.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîn- 
dul său, șefului statului ciadian salu
tul său călduros si cele mai bune 
urări, iar poporului ciadian prieten 
urări de succes în restabilirea deplină 
a păcii, liniștii și ordinii, pentru a 
trece la reconstrucția patriei, la dez
voltarea economico-socială indepen
dentă a tării.

în timpul convorbirii au fost evo- 
oate bunele raporturi statornicite în

tre România si Ciad si «-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta pe 
multiple planuri aceste relații, de a 
relansa si dinamiza conlucrarea bi
laterală în domeniul economic, de a 
diversifica schimburile comerciale, 
în folosul progresului ambelor țâri 
și popoare. în interesul cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

în timpul întrevederii. ministrul 
ciadian a făcut o largă informare în 
legătură eu situația din tara sa. în 
acest cadru s-a subliniat importan
ta orientării eforturilor întregului 
popor în direcția reconstrucției tării, 
pentru lichidarea consecințelor răz
boiului care a ayut loc în ultimii ani, 
pentru creșterea bunăstării întregu
lui popor.

întrevederea â decurs într-o at
mosferă cordială. r

în îndeplinirea planului pe 1981! Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, marți. pe generalul 
brigadier Soesidarto, ambasadorul In-

Ambasadorul Indoneziei
doneziei la București. în vizită de 
rămas bun. în legătură cu încheierea 
misiunii acestuia în tara noastră.
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Cu acest prilej a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

buția fiecare colectiv, fiecare om al 
muncii, cu convingerea fermă că pe 
această cale asigură sporirea avu
ției naționale, progresul multilate
ral al patriei socialiste, înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidu
lui.

Valoarea fiecărei zile din această 
ultimă lună a anului sporește mult 
tocmai datorită sarcinilor impor
tante care mai sînt de realizat. De-

Eforturi susținute peirtru realizarea 
integrală a planului producției fizice 
Maximă răspundere pentru îndepli
nirea sarcinilor de export 
Concentrarea forțelor pe șantiere 
pentru punerea în funcțiune a obiec
tivelor de investiții planificate

tîile de specială solicitare din aces
te zile. Ca într-un ansamblu bine 
gindit pînă la detaliu, perfect or
ganizat și sincronizat, întreaga acti
vitate trebuie să asigure fructifica
rea fiecărei zile și ore, a fiecărui 
minut cu valoare maximă pentru 
producție.

în aceste zile, pe primul plan al 
activității în industrie trebuie sâ se 
situeze realizarea integrală a pla
nului la producția fizică, la fiecare 

sortiment, recu
perarea restanțe
lor existente la 
anumite 'produse. 
Sînt, desigur, lă
udabile eforturile 
a numeroase co
lective de între
prinderi care au 
reușit să depă
șească prevederi
le planului la o 
serie de produse. 
Dar cum bine se 
știe,
mari ar 
șirile la 
dus sau < 

nu pot nicidecum să 
nerealizările înregistrate 
produse. în mecanismul 
braț al planului, fiecare 
timent, fiecare produs în parte își 
are locul și rolul bine și precis de
finit. Iată de ce nici o clipă, în nici 
un loc, nu trebuie admise încetiniri 
de ritm, relaxări, atit timp cit eco
nomia așteaptă în continuare o se
rie de produse importante la care 
se mai înregistrează restante. Nu
mai cînd în fiecare întreprindere 
va fi realizat fiecare produs și 
sortiment în parte, la nivelurile

Au îndeplinit

planul anual
Ziaristul italian Arturo Pellegrini

să acționeze cu rcs- 
cu înalt spirit de 
dăruire 

realizarea 
prevederilor planului.

în mun- 
cu suc-

sigur, munca asiduă desfășurată în 
11 luni ale anului, sub semnul im
perativului realizării unei calități 
noi, superioare, în întreaga econo
mie, a permis cristalizarea unei bo
gate experiențe în fiecare colectiv, 
în fiecare organizație de partid. Ea 
trebuie acum fructificată cu maxi
mum de rezultate pentru producție, 
generalizîndu-se cu repeziciune 
ideile valoroase, impunindu-se 
pretutindeni exemplul înaintat. în 
toate întreprinderile, organizațiile 
de partid, consiliile oamenilor mun
cii, cu sprijinul nemijlocit al foru
rilor de resort din ministere și cen
trale, trebuie să soluționeze opera
tiv problemele, pe care le 
bunul mers al producției în condi-

ridică

oricit de 
fi depâ- 
un pro- 
altul. ele 

acopere 
la alte 

echili- 
sor-

18 unități economice 
din județul Bacău

Colectivele de oameni ai muncii 
din 18 unități economice din jude
țul Bacău au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan la productia-marfă pe întregul 
an 1981. între' acestea se numără 
întreprinderea de utilai chimic 
Borzești, întreprinderea de rețele 
electrice Bacău. Trustul județean de 
construcții. Avansul de timp câști
gat permite’acestor unităti să reali
zeze pînă la finele anului o pro
ducție suplimentară în valoare de 
500 milioane lei. întregul spor 
producție se va obține 
creșterii productivității 
diminuării cheltuielilor 
(Gheorghe Baltă).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului^' Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți.

pe ziaristul italian Arturo Pellegrini 
de la cotidianul „11 Popolo“.

La primire a participat tova- 
ră’șul Eugen Florescu, adjunct

de șef de secție la <C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, tcjva/răsul Nicolae 

Ceaușescu a acordat im interviu pen
tru ziarul „II PopolxȚ*.

. j _ I'

Puternicul răsunet în conștiința națiunii
9 9 9

al cuvîiitării tovarășului Nicolae Ceausescu
• '. ( »
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la marea adunare populară din Capitală

(Continuare în pag. a III-a)

Obiective ale dezvoltării economico-sociale a țării în 1982
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Productivitatea

*1981 1982

Și-au realizat sarcinile 
anuale la export

COLECTIVELE DE OAMENI 
Al MUNCII DIN PATRU UNI
TĂȚI ECONOMICE DIN JU
DEȚUL TELEORMAN și-au 
realizat planul anual la export. 
Acestea sint Fabrica de prelu
crări mecanice și confecții me
talice și întreprinderea mecani
că de material rulant din Ro
șiori de Vede. Trustul județean 
al I.A.S.. întreprinderea „Avi- 
cola“-Alexandria. Avansul înre
gistrat va permite acestor har
nice colective să livreze pină la 
finele anului partenerilor ex
terni produse peste prevederi in 
valoare de circa 12 milioane lei. 
(Stan Ștefan).

TINARUL COLECTIV AL 
ÎNTREPRINDERII DE CON
FECȚII DIN SUCEAVA, mobi- 
lizindu-și forțele pentru utiliza
rea din plin a mașinilor și 
utilajelor, pentru folosirea- inte
grală a timpului de lucru și 
realizarea unor produse de cali
tate superioară, a reușit să-și 
îndeplinească, înainte de termen, 
planul anual la export. Se •pre
limina ca prevederile pe 1981 să 
fie depășite pină la 31 decem
brie cu 12 la sută. S-a suplimen
tat partenerilor externi o mare 
cantitate de confecții. (Sava 
Bejinariu).

RUBRICILE NOASTRE: Vioțo 
da partid ; Faptul divers ; Note 
cetățenești ; Carnet muzical ; 
Cronica literară ; Din țările so
cialiste ; Răsfoind presa străină ; 

De pretutindeni

de
pe seama 
muncii si 
materiale.

Trustul de construcții £ 
Cluj

Colectivul Trustului județean de 
construcții Cluj și-a realizat olanul 
anual la producția-Tnarfă industria
lă, urmînd ca pînă la finele anului 
să livreze 
agregate 
toane și 
fabricate 
confecții 
valoare va fi de cel puțin 35 mi
lioane lei. De remarcat că Trustul 
de construcții Cluj își asigură în 
poligoane proprii peste 90 la sută 
din elementele de beton prefabri
cate. subansamblele de instalații si 
altele. (Al. Mureșan).

suplimentar 100 000 mc 
minerale. 150 000 mc be- 
mortare, 300 000 tone pre- 
pentru instalații. 500 tone 
metalice si altele, a căror

Răspunderea pentru planeta Pămînt

—————— “în procente- 

Volumul 
comerțului

F

exterior 114.0

19B1 1982

Flotația centrală * 
din Baia Mare

Pe seama creșterii în acest an a 
productivității muncii cu 17 Ia siltă. 
colectivul de oameni ai muncii de 
la Flotația centrală din Baia Mare 
și-a, îndeplinit sarcinile de plan la 
toți indicatorii pe 1981. Pînă la fi
nele lunii decembrie. Preparatorii 
de aici vor da o producție fizică 
suplimentară de 1 400 tone cupru în 
concentrat. 650 tone zinc în concen
trat și 320 tone plumb în concen
trat. De asemenea, producția netă 
va fi depășită cu pește 51 milioane 
lei, iar la cheltuielile materiale se 
va obține pe întregul an o econo
mie de 8 milioane lei. (Gheorghe 
Susa).

întreprinderea de produse 
ceramice Zalău

Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de produse cera
mice din Zalău raportează Îndepli
nirea sarcinilor de plan pe anul în 
curs la producția fizică. Se esti
mează că la 31 decembrie lucrătorii 
de aici vor avea realizate supli
mentar 9 milioane cărămizi echiva
lente. produse din care se oot con
strui 450 apartamente. (Ioan Mu-

Privind imensitatea boitei cerești 
în această noapte de decembrie 
mi-au revenit în minte cuvintele 
lui Pascal : .„tăcerea acestui spațiu 
infinit mă înfioară"...

Acest spațiu supraviețuiește ine
puizabil tuturor „viețuitoarelor" ; 
iar noi, muritorii, sintem măguliți 
de orgoliul de a-1 „studia" mai în
deaproape ; acest spațiu care este, 
de fapt, un timp infinit și ale cărui 
sunete și culori (incomparabile cu 
cele pe care simțurile noastre s-au 
deprins să le perceapă) sînt înre
gistrate azi de „Voiajorul" inteli
genței umane teleghidate, ce trece 
prin marele Necunoscut „cu de 
douăzeci de ori viteza glonțului".

Cineva a făcut bine socoteala a- 
ceasta simpli, comparînd viteza 
gindului nostru întruchipat în voia
jorul mecanic cu un glonț spre in
finit. Pentru că ce poate însemna 
un glonț pămintean rătăcit in răz
boiul nuclear, fără inceput și fără 
șfirșit, al stelelor ?

Apare tot mai bizară, mai nefi
rească, aproape paranoică, tendința 
unora din cei ce pot încă dispune 
de puterile inteligenței, de" a le 
transfera cu arme și metafore in 
teritoriul rezervat politicienilor îm- 
bătați de drogul puterii militare. 
Cită dreptate avea președintele 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la grandioasa adunare popu
lară din Capitală cînd arăta că cei 
ce încearcă să justifice cursa înar
mărilor încep să devină ei înșiși 
prizonierii propriei propagande, în
cep să urască lumea și viața, nu 
mai văd decît răul și consideră 
războiul ca o necesitate ! La unii 
ca ei cugeta — desigur, cu mari re
grete — eroul gînditor al lui Sha
kespeare cînd constata că între cer 
și pămînt se petrec lucruri mâi pre
sus de filozofia umaniștilor — adică 
mult mai prejos de ea — de cuge
tarea lor neputincioasă pe-atunci, 
ca și „muzele ce tac între arme".

Cu toate acestea, niciodată ome
nirea inteligentă nu a pus genun
chiul la pămînt în fața „dreptului 
pumnului" — cu toate riscurile în
fruntate și de multe ori sub cele 
mai mari primejdii — înscriindu-se

Știința - în

prin tot mai mari nume în lunga 
istorie a civilizației adevărate, adică 
a științelor favorabile Omului, exer
citării dreptului său suprem la via
ță și . pace, și cultură. Căci timpul 
vieții omului e prea scurt, deci 
prea scump spre a se irosi și în
străina în slujba puterilor sălbatice 
ale opresiunii, ignoranței și distru
gerii. Acesta este sensul profund al 
apelului pe care de aci. din acest 
colț de lume, poporul nostru, prin 
glasul conducătorului său. l-a adre
sat întregii omeniri.

Dimensiunea pericolelor acumula
te azi împotriva vieții pe pămint a

turii, au răspuns cele mai largi ca
tegorii ale t celor ce actioneaiă ș\ 
creează în ifera științelor socîal&'și 
politice : eaonomiști, juriști, Hlo/ofi,

ropologi si sociologi, oa
lă și cultură alf'v'căror 

meritohepre-

Acești oameni harnici din vatra satului
Odată, în tren, l-am în

trebat pe un țăran de unde 
este, din ce sat. Si mi-a 
răspuns că este dintr-un 
sat cu oameni buni. Oa
meni buni, în accepțiunea 
locului însemna : oameni 
harnici, frumoși, cinstiți — 
adică oameni adevărati. 
Este tocmai sentimentul pe 
care l-am resimțit deunăzi 
in intîlnirca cu oameni din 
comuna Nojorid, județul 
Bihor, și cu opera lor. Ei, 
oamenii din Nojoridul Bi
horului. sînt tradiția mun
cii agricole întruchipate 
in tiparele noi ale agricul
turii socialiste modeme, 
iar opera lor este rodul pă- 
mintului. cirezilor și tur
melor în rezultate de pri
mă mărime. De unde si de
cernarea ..Ordinului Mun
cii" clasa I pe 1979 și 1980 
si cu perspective clare pen
tru anul în curs și cel care 
urmează. Din motive pe 
care am plăcerea să le is
torisesc.

Iată, să ne oprim o clipă 
la clțeva cifre .' anul trecut 
s-au predat la fondul de 
stat 700 tone porumb. Iar 
in acest an îr.treaaa can
titate planificată. 1 683 tone 
oorumb boabe, a fost pre
dată pînă la 15 noiembrie.

Asemenea salturi specta
culare își au temelia într-o 
tradiție continuată cu pa
siune si înțelepciune. De pe 
cînd eram copil știam că în 
Nojorid (unde am avut 
rude) sînt plugari destoi
nici. Primarul Ion Chivari 
imi spunea că marea ma
joritate a gospodarilor 
fruntași îsi mențin palma

resul de unsprezece ani de 
zile, de cînd a venit el ca 
primar în comună si. unii, 
desigur încă cu mult înain
tea venirii lui. Sint oameni 
serioși. consecvenți în ideea 
că destinul pîinii se hotă
răște la sate. Mirajul ora
șului nu i-a dezrădăcinat, 
din aproape toate familiile 
rămîntnd urmași de vază la 
muncile cîmpului. De pil
dă, punctul forte al comu
nei fiind zootehnia, nojori-

rile si în privința contrac
tărilor de porci. Cine sint 
cei care îi cresc? Sînt 
Gheorghe Covaci. Petru Co
vaci, Petru Moș (cu peste 
un deceniu de contractări 
cu statul) sau Maria Sas. 
acum pensionară, care a 
contractat anul acesta doi 
porci. In satul Livada de 
Bihor. Dumitru Paina a 
contractat cinci -porci.

Cu totul, de la sectorul 
de stat si particular. în

deja adus la baze. Inteli
gent. energic, practic, pri
marul Ion Chivari s-a zbă
tut de a adus in comună 300 
scroafe de. rasă pentru asi
gurarea măteii necesare de 
purcei solicitați de cei 160 
de gospodari în vederea 
contractărilor cu statul.

Oamenii din raza Nojo- 
ridului își au mindria lor 
proverbială : case frumoa
se, gospodării solide, renu
me de hărnicie și de serio-

însemnări de Alexandru ANDRIJOIU

denii și-au îngrijit în așa 
fel pășunile incit ele să 
poată hrăni turmele si ci
rezile din C.A.P.. I.A.S. și 
gospodăriile individuale pe 
întreaga perioadă, din de
butul primăverii pină în _ ...._________ (____ __
pragul iernii. Aflate în suri privind autoconducerea 
grija consiliului popular, 
pășunile primesc, firește. 
cot.a de îngrășăminte chi
mice, dar mai ales, in mă
sură covirșitoare. îngrășâ- 
mintele naturale aduse din 
grajduri, inclusiv din graj
durile gospodăriilor perso
nale. tot timpul anului.
Numărul vitelor din gospo- munei. 
dăriils particulare a eres- fără a sta 
cut mereu si. odată cu ele. au purces 
numărul gospodarilor care 
au contractat lapte cu sta
tul. .Din cele 7 sate ale co
mune!. numai din Sauaieu 
64 de gospodari contractea
ză regulat cu statul peste 
1 000 litri de lapte pe cap 
de vită, iar 10 peste 3 003 
de litri, De fel stau lucru-

zitate în. muncă,. Si spirit 
Critic. Și-au dat seama că la 
sectorul legumicol nu stau 
bine. In vecinătate, cei de 
la Biharea și Episcopia 
stau excelent. Așa că de la 
trei solarii existente în 
1979, îti. 1980 ati ajuns la

1980 s-au predat statului
3 000 hl de lapte, iar in „lsZf lt,„„ HU BJUUB 

n'na 'a ® decembrie 100. Le vor myrj numărul.
5 682 hl : ceea ce va con
duce Ia un premiu bănesc 
ne care comuna îl va folosi 
Ia materializarea unor mă-
si autoaprovizionărea. Fap
te concrete : s-a -grăbit fi
nisarea unei maternități 
Dentru scrofite de rasă su
perioară (tocmai se termina 
acoperișul) si lărgirea ba
remului de minim 1 000 litri 
lapte pe cao de vacă in 
toate cele saote sate ale co- 

Cum ? Gospodarii, 
mult oe ginduri, 
la amenajarea a 
hectare de pă- 
productive. Cei 

căruțe încep

încă 
șuni 
ce 
să-si 
cailor. Sînt asigurate fura
jele pentru la iarnă. Re- 
ooltele sînt cărate zi și 
noapte — porumbul a fost

120 
slab 
n-au
facă. Creste numărul

hotărînd ca în curțile gos
podăriilor . personale să 
planteze, cu predilecție, le
gume. Toate generațiile 
intră în acest asalt al vii
torului imediat. I-am în- 
tilnit în. .această toamnă șl 
pe elevii ’ școlilor. Firesc, 
fiii învață carte, dar înva
ță și meseria părinților. 
Alături de profesorii lor 
(Elisabeta Podilă. Florian 
Troia și alții), au, de acum, 
ce raporta. Fiecare clasă 
are alocată o suprafață ex
perimentală de 15 arL Re
zultatul este că s-au obți
nut, de exemplu. 12 000 kg 
porumb știuleți Ia hectar. 
Semnificativ !

Gospodarii Nojoridului 
au multe proiecte frumoa-
(Continuare în pag, a IV

Mihnea GHEORGHIU 
președintele 

Academiei de științe sociale 
și politice

istorici, anw 
meni de a 
opere se situează, cu _____ _ ___
tuite, în tezaurul universal Jal dez
voltării, al progresului și ’justiției 
sociale, al (drepturilor omului și li
bertății cua'tului.

Nici un c. .._ ,___
tea rămîhe (indiferent la 
profund umanist, al pr1 
României, ca atomul să 
ber, la loCăl lui firesc, 
să fie utilizat în slujbe, _____ , _
bunăstării șî fericirii sâle. Iată de 
ce oamenii de știi Ață români 
sînt unanimi în a/și exprima 
adeziunea deptnă la aiobila iniția
tivă de oace fi președintelui Nicolae

aetuiui. i
cțn de știință hu ar pu

ia iacei apel 
președintelui 
. fie lăsat li- 

fin materie, 
ir» omului, a

atins proporțiile cosmice ; ele pîn- 
deșc de pe sol și din mări, din aeri 
și de sub pămînt. Mintea savanți- 
lor închiriat! de forțele fără șufletj 
ale amatorilor de imperii a creat — 
uneori indiferentă, sau inconștientă 
— armele morții (nucleare, chimice 
sau biologice) cu inspăimîntătoarea 
și nemiloasa răceală a unor mon
ștri căzuți din altă planetă, din altă 
lume. Ce tristă pildă !

Totuși, acesta este un pămînt al 
oamenilor, care nu-și pot nega sur
sa și țelul comun fără a-și trăda 
însăși calitatea primordială, dife
rența lor specifică față de fiarele 
fără de minte și de simțire din preis
toria planetei : cugetul și inima o- 
menească.

Sintem bucuroși și fericiți că în 
comunitatea mondială a oardenilor 
de inimă și cuget, a intelectualității 
tuturor țărilor, sute de mii și mi
lioane de tineri și virstnici. .slujitori 
ai tuturor științelor, se declară so
lidari cu lupta comună coritra noii 
barbarii distructive ce amenință ci
vilizația multimilenară a dmenirii. 
Este încurajator și semnificativ că 
la apelul salvării, alături de repre
zentanții cei mai autorizați ai știin
țelor tehnice, medicale și ale na

Ceaușescu, laț demersurile sale neo
bosite în sliâjba înlăturării primej
diei atomicej a con-tietuirii Dasnice 
între toate națiunile* demersuri con
cretizate în iMesaicfle de înaltă răs
pundere politică a/iresate șefilor de 
state care .~in semtiaK cu mai bine 
de sase ani în iirmâ. Carta secu
rității si cifonetiirii edronene. Ani
mați de siintul unei Drofunde res
ponsabilități morale, oamenii de 
stiintă sînt) constienti. 'însusindu-si 
nobilele id hi ale președintelui tării, 
cit de important este să se mobili
zeze solidaritatea mondială a cuge
tului omerlesc spre a pune stavilă 
marșului (iresponsabil spre dezas
trul final ;A1 omenirii și pentru ca, 
odată cu evantaiele economice ale 
dezarmării,/ sâ se impună, în min
tea tuturorfi, ideea că dezvoltarea, 
ieșirea din (stările de criză, rezolva
rea tuturor! problemelor socio-po- 
litice actuale depind în mare mă
sură de transferarea cuceririlor ști
inței, din laboratoarele tăcerii și ne
ființei, în Serviciul cooperării inter
naționale și conviețuirii pașnice 
între țări și popoare stăpîne pe 
viata, aviltul și destinul lor pe 
pămînt.

Toate aceste nobile idealuri îsi 
află o strălucită expresie în iniția
tiva de pace a președintelui tării 
noastre.

slujba păcii și progresului '
Scriu aceste rinduri cuprins de o 

tainică emoție ce mă stăpîneste ori 
de cite ori văd că o inițiativă por
nită de pe meleagurile patriei noas
tre și întruchipînd năzuințele de 
veacuri ale poporului nostru de 
pace, libertate si independentă 
răspunde, în același timp, interese
lor fundamentale ale omenirii con
temporane. Știu că sint in asenti
mentul slujitorilor științei din tara 
noastră exprimind adeziunea noastră 
deplină la nobila inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ini
țiativă care dă expresie înaltei 
răspunderi a României socialiste 
atit față de asigurarea condițiilor 
de libertate și securitate necesare 
înfăptuirii măreței opere de făurire 
a noii orinduiri. cit si pentru desti
nele păcii și civilizației omenirii, 
însemnătatea excepțională a cuvîn- 
tării președintelui republicii rostită 
la grandioasa manifestare româ
nească pentru pace și dezarmare 
rezidă, după, părerea mea. în faptul 
că nu se lirnitează la simple con
statări și la exprinfcrea unor dezi
derate generale de pace, ci formu
lează îndemnuri la ample acțiuni de 
masă, prin care întreaga noastră 
națiune să-și demonstreze voința 
neclintită de a nu precupeți nici un 
efort pentru ca in colaborare cu 
toate celelalte popoare, cu forțele 
progresiste de pretutindeni să-si 
aducă din plin contribuția la însă
nătoșirea vieții internaționale, la 
oprirea competiției aberante a înar
mărilor ’ și trecerea la tratative 
eficiente de dezarmare. în numele 
salvgardării păcii. Acestui amplu si 
viguros demers i se circumscriu si 
Mesajele adresate de președintele 
Romăniei șefilor tuturor statelor 
care au semnat Actul final de la 
Helsinki și care au suscitat un atit

de puternic ecou la scara întregului 
glob.

Astăzi, cînd după 2000 de ani de 
zbucium avem condiții minunate să 
făurim o viată nouă, o lume mai 
bună, mai dreaptă, pe pămîntul pa
triei, cînd am înfăptuit prin munca 
noastră o Românie înfloritoare și 
dorim să ne bucurăm de roadele 
trudei noastre și să facem tara 
noastră și mai frumoasă, astăzi pri
vim cu legitimă îngrijorare norii 
negri, învolburați, amenințători ce 
întunecă tot mai mult cerul al
bastru al planetei.

Ne îngrijorează faptul că multe

• Acad. Radu P. VOINEA

din rezultatele cercetărilor științifi
ce sînt folosite azi nu pentru a face 
să progreseze omenirea, ci. dimpo
trivă, pentru a fabrica arme apoca
liptice care s-o extermine în masă. 
Cursa înarmărilor a atins ritmuri 
nemaiintilnite. Există astăzi imense 
stocuii de arme nucleare ce pot 
nimici de cîteva ori întreaga o- 
menire și totuși se continuă a se 
fabrica noi arme sofisticate în can
tități tot mai mari. Și aceasta în 
timp ce pretutindeni se vorbește 
despre pace ! Se vorbește mult și 
pe de altă parte se votează bugete 
tot mai mari de înarmare. Nu poți 
sâ nu fii de acord cu cele rostite 
ca un avertisment solemn, de con
ducătorul poporului nostru, care 
a enunțat că se înșeală amarnic 
cei ce cred că se vor putea salva 
de la pieire. ascunzindu-se în a- 
dăposturi săpate adine sub pămînt. 
că nici linul din aceia care vor 
dezlănțui stihiile atomului nu va 
scăpa de forța sa nimicitoare.

Oamenii de stiintă. care au o re
prezentare clară asupra pericolului 
unui război nuclear, nu not ră- 
mine indiferenți la modul cum 
se folosesc rezultatele cercetări
lor lor. dacă aceste rezultate ser
vesc soluționării marilor proble
me ale omenirii (lipsa de energie, 
de hrană, de apă potabilă, protee- 
ția mediului ambiant etc) sau ex
terminării ei în masă. De aceea, cu 
atit mai imperios este ca toate 
cuceririle mintii omenești. îndeosebi 
cele în domeniul fizicii nucleare, să 
servească păcii si progresului — 
nu distrugerii oamenilor. Este greu 
să ne dăm seama de toate impli
cațiile unui viitor război nuclear. 
Se spune că după un asemenea 
război nu vor exista nici învingă
tori, nici învinși, ci numai supra
viețuitori. Dacă ținem însă seama 
și de efectele radiațiilor ce înso
țesc o explozie nucleară și de bo
lile genetice pe care aceste radiații 
le provoacă, este de presupus că nu 
vor exista nici supraviețuitori.

Noua inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu pune si mai 
mult în evidență marea răspundere 
ce revine oamenilor de stiintă. 
care sînt datori să prezinte în mod 
realist tabloul înspăimântător al u- 
nui război nuclear și să spulbere 
iluziile că un asemenea război ar 
putea fi localizat, că ș-ar putea fo
losi bombe „curate" și alte aseme
nea argumente utilizate de promo
torii cursei înarmărilor.

Oamenii muncii de pretutindeni 
așteaptă de la știință soluții pen
tru problemele importante care 
frămîntă omenirea. Și tocmai pen
tru aceste inase de oameni ai 
muncii, pentru soluționarea proble
melor lor se pronunță omul de 
știință. ,
________________________ X

ADEZIUNEA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE NOBILUL OBIECTIV 
AL ELIBERĂRII OMENIRII DE POVERILE Șl PRIMEJDIILE 

CURSEI ÎNARMĂRILOR
• (IN PAGINA A V-A)
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FAPTUL; în mijlocul oamenilor, 
împreuna cu ei, în folosul lor

Lungul drum spre consumatori 
al noilor sortimente de conserve

I
I
I DIVERS I
I I
I
I

Ca la carte I

I
I
I
I

Elevii fcotii generale din Bo
li vii n t/âle, județul Giurgiu, in- 
drumați de profesorii lor, s-au 
apucat de o treabă gospodăreas
că. Au meșterit. un adăpost fi 
l-au umplut eu 250 de pui. Cres
cuți cu grijă de membrii cercu
lui de biologie, puii au ajuns la 
o greutate de peste un kilogram 
fiecare și vor fi livrați unități
lor comerciale din comună pen
tru valorificare. Peste cîteva 
zile, o nouă „șarjă" de pui le 
vă lua locul spre â fl îngrijiți de 
aceiași școlari. Ca la carte !

I
I
I
I
I

I
I

Un pumn 
de pămînt

I
I

I
1 canizato

Baia Ml.„ ____
și tractoare, a dat cu totul 
fetit acestui gest firesc de 
lumea fi pâmintui. Supărat 
te miri ce pe colegii lui. ă 
cite un pumn de ptmint și 
turnăt in biii de Ulei a

I
I
I

Cite Semnificații omenești nu 
poți desluși in gestul omului 
care se apleacă să ridice un 
pumn de pămiht din brazda rea
vănă. Gheotglîe Jigovenie, me- 
canizațor la secția din Groși — 
Baia Mare a stațiunii de mașini 

' ‘ , alt
Cină 

dirt 
luat 
l-a 

-------- ... .------------ fie
căruia din cele trtfi trăitoare ale 
acestora. Un gest nesăbuit, 
care acum îl regretă. Prea 
tiu.

I
I
I
I

pe 
tir- I

I
I

Singur 
și-a făcut-o

I
I

i

I
I
I
I
I

Uh tfntiffl* Jugă-
naru, dă fel «e pHft părțile 
OdhstfWsței, t-ă furișai iii bise- I rfca din Chizătiu, judițiit fi*
Wș. Nu intrase Să se rbage 
'întru leftareti păcateWT, deși 
«otU destule, pentru bă „pătâ- 
rele" lui nu se ..mintUie" debit 
•■prin ngbrile ligii. După ce Ușa 
bts'er-Zti â fost jnihisă pe di
nafară, îhzgănaru a ieșit din 44* 
cvnrătoarea Uftde Se gherhuiSă 
cu răsuflarea tăiată Si. cu inima 
cit 'un purice, ă încăput să 
facă ..trtvehtarut" bbUMelot pe 
■care râ le valorifice pe 66nt 
propriu. D&r clnd ti iasă, p<U 
dac# mai poți ! Nici pe ușă ză
vorită, nia pe ferestrele prea 
îmyuste, nici prin «cdperișul zi- 
«.it...

& zi ți b noapte întreagă a 
«tel Juganăru Sechestrat înăun
tru, f urnind ș> însetat, tremu- 
rind de frig ți de frică. Și de ce 
i-a fost frică, tot n-ă scăpai, 
■fiind judecat șt condamnat.

I
I
I
I
I
I
I

I I

Un fapt trebuie subliniat de la în
ceput : aici, la Combinatul siderurgic 
din lieșița, activitatea de partid ge 
desfășoară sub semnul eficienței. For
mele și metodele tradiționale nu sînt 
,,indosariate‘' și trimise în arhive nu
mai pentru câ și-au făcut stagiul. 
Dar nici mi sint menținute, dacă nu 
corespund actualelor exigențe. Mutica 
se înnoiește, se perfecționează con
tinuu. Cum spuneam, criteriul prin
cipal este eficienta.

Mijloacele modeme de informare 
asigură cu operativitate felurite date 
referitoare la eficiența muncii, la 
comportamentul oamenilor, ]ă rezul
tate bune sau dereglări îrt procesul 
de producție. Pe masa de lucru a se
cretarului comitetului de partid dirt 
combinat, tovarășul Petru Elena, cal
culatorul electronic trimite în fiecare 
zi date exacte privind producția fi
zică, productivitatea, consumurile de 
materii prime, combustibil și ener
gie, absențe nemotivate etc. Aceste 
informații arătă că evenimentele tiu 
lipsesc.

Desigur, secretarul comitetului de 
partid, Avînd în fațăf tabloul tuturor 
dereglări lof ivite in procesul de pro
ducție, pe care calculatorul le sem
nalizează cu promptitudine, aT putea 
să ridice receptorul telefonului și Să 
ceară, să dispună măsuri in vederea 
reintrării lucrurilor in nofflnal. Ori 
ăr putea să-i cheme în biroul sătl pe 
cei care au cauzat dereglările respec
tive. Dar un astfel de stil de muncă 
nu ar avea eficiența necesară și nici 
n-ar putea fi nUmit cu adevărat stil 
de muncă. Ctim 6 firesd, Oamenii 
sint receptivi la critica dreaptă, sint 
deschiși la indicația competentă, la 
sfatul «ilui care vine în millocui lor 
Și aitâliZează, împreună CU ei, Calita
tea muncii pe care o desfășoară, 
reușitele sau nereușitele acestei 
munci. Dar cum 1-ăr puteâ asculta 
Cu încredere pe cel cate, dlntr-urt 
birou, in necunoștință de cauză, s-ar 
apuca să Je dea dispoziții ? „In acti
vitatea cu oamenii, a precizat tova
rășul Petru Elena, comoditatea SC 
făzbtină întotdeauna. Comodul alune
că ușor pe făgașul formalismului. Cel 
ce-și face de ludrU In birou, <5U fel 
de fel de hîrtti, cdtnunicînd ctt oame
nii de la distanță, prin telefon, se va 
rupe de realitate, fie Câ vrea sau nu. 
$i. în ultima instanță, va greși grav 
btin deciziile Sale etortate*'.

Și pentru dă ăm amintit de calcu
lator, să ne reîntoarcem la dăteie pe 
dâre âceăta le furnizează zilnic. O 
informație se referă ia absențele ne
motivate. Este absenteismul un feno
men ? O problemă cu care se con
fruntă âCeâăta mare familie munci
torească reșițeană ? Realitatea arată 
câ nu, Oâmenli „cetății de foc" au 
disciplina in Sîngd. Sînt foarte mulți 
muncitori Ce se mîndresc cu faptul 
Că in SO—40 de ani de activitate nu 
au avut nici măcâr o singură absență 
nemotivătă. Iar dacă unul dintre ei 
absentează fără un motiv temeinic, 

ECHIPELE DE CONTROL AL OAMENILOR MUNCII ÎN ACJIUNE:

a doua zi 1 se spune în față că to
varășii lui de muncă au lucrat și 
pentru el.

Zilnic deci, comitetul de partid pri
mește de la calculator : cîți absenți 
nemotiVați au fost înregistrați în în
tregul Combinat, numele fiecăruia și 
locul lui de muncă. Aflăm, din a- 
ceastă situație, că în ziua de 13 no
iembrie, din peste 10 000 de oameni, 
nu a absentat nidi unul, în lfl no
iembrie au fost 3 absenți, iar în 17 
noiembrie — 4. S-ar putea spune : 
5 absenți intr-un colectiv de peste 
10 000 de oameni indică, practic, o 
prezență de sută la sută. Dar nici se 
judecă altfel. în fapt, se pornește de 
la ideea că disciplina constituie o 
componentă fundamentală a procesu-

Intr-o mare și puternică 
familie muncitorească: 
Combinatul siderurgic 

din Reșița

lui de producție și că dacă o singură 
abatere de la disciplină ar fi tolera
tă, atunci își vor face loc și altele.

Am întîlnit insă Si situații eind 
controlul operativ, îndrumarea la fața 
locului intirzie și comitetul de par
tid se află, practic, în situația de â 
nu Cunoaște realitatea, Un exemplu 
îl oferă munca in rifidul navetiștilor. 
Aici, în cadrul Combinatului siderur
gic din Reșița, peste 2 000 de oameni 
fac naveta. Un timp, munca educa
tivă in rlndul lor a fost neglijată. 
La comitetul de partid au fost sem
nalate fapte ce impuneau o măsură 
imediată : în tronuri, in autobuze s« 
Con sumă alcool, Se irbâea timpul cu 
jofttl de Cărți. Constituirea unor co
lective de agitatori care să-și desfă
șoară activitatea în rîndu! navetiști
lor a fost, fără îndoială, bine venită. 
După cum nu poate fi decît lăuda
bilă dezemfiaree unor comuniști care, 
prin autoritatea șî competența lor, 
prin pregătirea lor, urmau să asigure 
în mijloacele de transport un climat 
moral sănătos, să contribute la clari
ficarea unor probleme ptoifcsionaie, 
politice, culturale. Ce g-a realizat 
txmcret ? Secretarul adjunct eu pro
bleme de propagandă ne spune des
chis : „Am inițiat această acțiune, 
dar nu-i cunoaștem eficiența, și a- 
ccâsta pentru că nu am controlat 
cum activează colectivele respective, 
dacă se bucură sau nu de receptivi
tate, dacă au reușit «ă asigure. în 
mijloacele de transport atmosferă 
dorită de noi. Desigur, vâ trebui să 
realizăm cit mai curînd o analiză * 

acestei activități, în vederea acordă
rii unui sprijin real colectivelor de 
agitatori".

Iată, o problemă importantă a fost 
„uitată". Desigur, acest aspect nu 
este caracteristic pentru stilul de 
muncă al comitetului de partid, pen
tru activitatea de partid din această 
mare unitate industrială, in ansam
blul său. Am întîlnit, aici, nenumă
rate fapte cu adevărat caracteristice. 
Zilnic apar fel de fel de probleme : 
un deranjament mecanic la una din 
cajele laminorului L.D.S. ; neinca- 
drarea în grafic a trenului Care 
transportă fierul vechi din depozit la 
cuptoare : dereglarea căli cu role, la 
linia de laminare a profilelor fine. 
Fiecare problemă ce apare într-un 
sector sau altul de activitate este 
cunoscută imediat de către comitetul 
de partid. Și nu numai pentru că s-a 
încetățenit Obiceiul unei informări 
operative exacte fără nici un fel de 
întirziere. Mai este și un alt motiv ; 
membrii comitetului de partid — și 
nu numai secretarul, nu numai cei 
patru secretari adjuncți, ci toți cei 43 
de membri ai comitetului, fără ex
cepție — sint zilnic prezenți in mij
locul oamenilor, la locurile lor de 
muncă. în fiecare sîmbătă, de ase
menea fără nici un fel de excepție, 
are loc o „operativă" în care toți 
membrii comitetului de partid rapor
tează ce probleme au apărut în sec
toarele de care răspund și cum le-au 
rezolvat, ce probleme mai sînt de 
rezolvat. In acest cadru activ, in care 
fiecare membru al comitetului de 
partid are răspunderi concrete, do
mină un stil de muncâ viu, dinamic, 
eliberat de formalism și rutină, în
temeiat pe cunoașterea realităților, 
pe contactul direct cu oamenii. Și e 
bine că «e procedează așa, pentru Că 
problemele ce apar aint soluționate 
repede și eficient.

Da, cifrele sintetizate la comitetul 
de partid ăl combinatului siderurgic 
indică depășiri de plan : la produc
ția netă, la producția fizică, precum 
și însemnate economii la combusti
bil, la energie.

Firește, eficiența muncii de partid 
se reflectă în rezultatele economice. 
Și in atitudinea oamenilor față de 
muncă, in participarea lor la înfăp
tuirea sarcinilor de producție. Iată, 
în 10 luni, oamenii muncii din cadrul 
combinatului siderurgic au produs 
peste plan 4 100 tone de oțel brut și 
33 601 tone de oțel aliat, in condițiile 
in care și producția netă a fost de
pășită cu 12,1 milioane lei. Desigur, 
aceste date sint concludente pentru 
modul in care înțeleg să-și fâcă da
toria «i peste 16 000 de muncitori, 
ingineri, maiștri, tehnicieni, cit cu
prinde marea familie muncitorească 
de aici.

Adrian VASH.E8CU 
Nicolae CATANA 
corespondentul „Scinteii*

O discuție cu specialiști de la Insti
tutul de cercetări și proiectări pentru 
valorificarea și industrializarea legu
melor și fructelor a conturat un răs
puns clar și convingător în sprijinul fo
losirii pe scară largă a conservelor din 
aceste produse în orice bucătărie : 
întreg conținutul lor este natural; la 
preparare nu sint folosiți conservanți, 
eoloranți sau alte adaosuri de acest 
tip ț fiind tratate termic la 120 grade, 
produsele sini sterilizate și rezistente 
în timp ; mîncarea gătită din conser
ve nu aste cu nimic mai prejos decît 
cea gătită din legume proaspete, ele 
conținind substanțe nutritive impor
tante : zaharuri, proteine, caroten, mi
nerale (calciu, magneziu, potasiu, 
fier, fosfor), vitamine (B«, B*, C), ee- 
luloză.

îmbunătățirea structurii sortimen
tale situîndu-se pe prim plan, 
am consultat, la institutul de cerce
tări amintit, lista produselor realizate 
de industrie. Am găsit astfel — cu 
adevărată surprindere — nu mai pu
țin de 66 sortimente de conserve de 
legume (în apă, bulion, ulei, oțet), tO 
sosuri, 15 compoturi, 11 paste de fruc
te etc. Com perind aceste liste cu 
ceea ce se găsește în mod curent în 
magazine, ar rezulta că in ultimul 
timp s-au realizat numeroase produse 
noi ? — am întrebat-o pe tovarășa dr. 
chimist Maria Olaru, cercetător in 
institut,

— în cincinalul 1676—1960 au fost 
create, intr-adevăr. 137 de sortimente 
noi, din care 45 numai anul trecut.

— Cu alte cuvinte, o întreagă bogă
ție de produse. Dar unde sînt sorti
mentele noi, cite au intrat in produc
ția de serie ?

— Aata nu mal știm, tn institut nu 
există o asemenea evidență. Aici, la 
noi, se propun unele noutăți sau se 
primesc cele oferite de întreprinde
rile din țară, se fac încercări, se 
produc unele cantități în stația-pilot. 
Urmărirea nu depășește însă faza de 
omologare. Soarta lor ulterioară nu ne 
mai este cunoscută.

Am încercat noi să aflăm cite ceva 
în această direcție.

O primă categorie de produse noi
— trecute prin furcile caudine ale 
omologării (intre care spanac in sos 
alb. dovlecei in sos alb, spanac cu 
carne de pasăre, pireuri de legume 
dietetice) — au... murit înainte de a 
se naște : nici chiar direcția de resort 
din ministerul producător nu s-a stră
duit să propună și să obțină stabi
lirea prețului. O a doua categorie de 
produse noi (dintre care amintim 
aperitivele de fasole boabe, dovlecel, 
gogoșari, ardei capta, ciorba de lobo
dă dublu concentrată) aproape că nici 
nu au apărut datorită contractării lor 
în 'cantități infime de către comerț ; 
alte produse — care cer o manoperă 
mai complicată și de mai lungă durată
— nu au fost realizate deloc in pro
ducția de serie ; în sfirșit. alte pro

duse, de pildă sosurile (aioli, cimaron, 
estragon, condimentat cu ceapă, to- 
matoVin etc), fabricate în urmă cu 
cițiva ani de întreprinderea de pro
duse alimentare — I.P.A., au dispărut 
definitiv, deși începuseră „să prindă" 
la public și să fie tot mai insistent 
cerute. Practic, au dispărut odată cu 
trecerea întreprinderii respective — 
paradoxal ! — în subordinea Direc
ției generale a horticulturii. Este de 
admis ca intr-o țară cu o asemenea 
producție bogată de tomate să nu 
existe sosul de roșii numit „ketchup", 
pe care îl Intilneam adus din import 
și care se epuiza extrem de rapid ? 
Oare specialiștii industriei alimentare, 
care dispun de un institut de cerce
tări. de laboratoare, de stație-pilot, 
nu-i cunosc rețeta, ori nu-s capabili 
3ă-l producă ?

Așa stind lucrurile, am întrebat la

Supunem atenției celor 
in drept persistența 

unor practici 
care împiedica 

diversificarea și apariția 
pe piața a unor produse 
alimentare de larga câutare * * 

sus-numita direcție generală : cura 
sint urmărite produsele noi ? „Bine
înțeles că in tone, cum este și planul 
— a sunat răspunsul (destul de iritat) 
al unei funcționare cu responsabilități 
precise în această direcție. Asta ne-ar 
mai lipsi, să le urmărim și pe sorti
mente !“ Și iată-ne ajunși la cheia 
problemei : bine ascunse sub „scu
tul" tonelor, produsele noi apar si 
dispar ca meteorii. Staționare sînt, 
din păcate, doar pe firmamentul dife
ritelor expoziții $i raportări statistice.

Și în biroul tovarășului ing. Ște
fan Oprlș, director tehnic în Direcția 
generată a horticulturii, ne-au fost 
arătate cîteva produse noi. „Uitați cit 
sînt de frumoase" — lăuda tovarășul
director compotul numit „rază de 
soare" (piersici galbene, decojite, cu 
cireși), ca și alte cîteva produse : pui 
cu mazăre zaharată în sos de mărar, 
mazăre zaharată eu carote și cartofi 
noi, compot delicios din 5 specii de 
fructe, salată de fructe cu gutui, con
centrate pentru sucuri — din mere, 
cu aromă dc caisă, cu aromă de 
ananas.

— înseamnă că măcar pe acestea 
le vom găsi in magazine...

— Din păcate, greu de crezut. Deși 
prețul de producție a fost aprobat 
de M.A.I.A. (la începutul lunii iu
lie), iar cel de desfacere de către 
Comitetul de stat pentru preturi. Mi
nisterul Comerțulut Intertor refuză să 
emită ordinul de preț, in linsa căruia 
totul stă pe loc. Blocate de acest re
fuz, respectivele noutăți n-au mai in
trat nici in competiția contractărilor, 
care a avut loc recent pentru semes
trul II 1982 și semestrul I 1983. S-a

obiectat că. la stabilirea prețului, 
comparația cu produsele de corelare 
nu s-a făcut judicios. Nu se înțelege, 
pare-se, că acestea nu sint „serie", ci 
„artizanat", umplerea fiecărui borcan 
presupunind o muncă manuală, de 
migală. Sint tocmai sortimente de ca
litate superioară. De ce să nu le gă
sească cei care ar dori să le cum
pere ?"

într-adevăr, de ce ?
Și cu aceasta am ajuns la un alt 

punct important de care depind 
soarta unora din produsele noi și 
«sortarea pieței, in general: recepti
vitatea față de nou a unor verigi ale 
comerțului, strădania de a orienta 
cererea consumatorilor spre produse 
care să răspundă in tot mai mare 
măsură principiilor alimentației ra
tionale. Pe acest plan, rutina 
unor gospodine — pentru că ea 
există — se intilnește cu conservato
rismul reprezentanților comerțului. 
Așa se face că, pentru toate magazi
nele bucureștene. s-au contractat in 
semestrul II 1981 și semestrul 11982 
— așa cum rezultă din evidentele 
existente la Trustul horticulturii 
București — 10 000 tone conserve do 
mazăre, 4 000 tone conserve de fasole 
și numai 127 tone conserve de spa
nac, 315 tone morcovi in apă, 103 
tone zarzavat pentru supe, 160 tona 
urzici tocate, 200 tone sucuri de le
gume. 32 tone conserve do lobodă 
(precizăm : pentru toate produsele 
din a doua categoric există și ma
terii prime, și capacități de produc
ție disponibile). Cum să se poată 
asigura, in aceste condiții, o struc
tură completă măcar a sortimentelor 
existente, in toate magazinele care 
Comercializează conserve și care, la 
nivelul Capitalei, se ridică îa aproa
pe 1 090 ? Cum să se afirme produ
sele noi, cum să-și dștige încrederea 
consumatorilor, dacă ele nici nu a- 
jung să fie văzute ?

Pe post de adevărate ..cenusărese" 
se află, in acest sens, preparatele 
destinate copiilor mici, pentru a căror 
producere s-au investit sume conside
rabile prin aducerea din import a 
unor instalații ultramoderne. Dar li se 
explică oare mamelor, prin afișe cit 
de simple alăturate produselor res
pective — între care variate creme si 
piureuri — că rețetele acestora au fost 
create prin colaborarea specialiștilor 
din alimentație cu nutritionist! pe
diatri. că ele sînt avizate de Ministe
rul Sănătății, că sînt realizate numai 
din materii prime de cea mai bună 
calitate, iar conținutul si rațiile sînt 
calculate să acopere intr-o propor
ție optimă nevoile organismului co
pilului la primele virste ?

Un lucru este cert — și i! vom ur
mări : fie eă esie vorba de indolență, 
de spirit rutinier, de sîciielila 
unor birocrați inrăiți, fapt este că 
asemenea manifestări pun bețe in 
roate nu numai diversificării sorti
mentelor noi dc conserve din legume 
și fructe, ci. in general, îmbunătățirii 
aprovizionării populației.

Și trebuie deci tratate ea atare.
Maria BABOIAN
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Atenție la tren
Dețî in stația C.F.B. Satu 

Mare se află mai multe inscrip
ții care interzic traversarea ne* 
repuiamentarH a Untilot fe
rate, 'hu puțini tint călătorii care 
le ignoră și o ajiuefi bbpt, peste 
.sine, risetnau-ș: viața. Așa ium 
s-a Ihtîmptat deunăzi Și tu 6 ti- 
nâră de 23 de ani. MerglM prin
tre lifiii și urină să Se fetească 
de un tren, a nimerit sub tbțilt 
altui tren cate venea în acel 
moment din sens apus pe o li
nie alăturată. Medica au reușit 
să-l salveze viața, dar cu pre
țul amputării unui braț șl A unui 
picior.

De la miliția gării mn Satu 
Mate am aflat ca din cauză tra
versăm neregulamentare a li
niei ferate, numai tn acest an 
șase persoane și-au pierdut via
ța. iar trei au fosl grav acci
dentate.
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Hoțul moralist
Aproape câ nu era it In care 

Kovari Victor din Tg. Mureș si 
nu circule cu autobuzele care 
te Suceau sau veneau de ia 
Combinatul chimic. Și încă in 
«aiopetâ de lucru. Dar de lu
crai nu „lucra" deci» in auto
buz. Profitind de aglomerație fi 
tie neatenția cetățenilor, fura tot 
ce-i cădea în mini t bani, tăn- 
țișoare, genți. Fină intr-a ti, 
rtnd a încercat să sustragă din 
poșeta unei femei niște bani. 
Individul a fost prins șl a ajuns 
ta tribunal. Aici, in mod cu to
tul Surprsnziior. acutătul a fă
tat pe moralistul, dectarind 
teVtuM : „EU, onorată instanța, 
nu am furai, am luat. Am luat 
ee-am apucat, pentru ca una 
neiittrtți sun distrați să se in* 
vefe minte t4 benti muncift tre
buie birte păziți. Altfel unde »- 
jungem ?“

îh ce-l privește, a ajuns la 
închisoare. Bine pătit Altfel 
unde-aî ajunge?

I De-ale lui Păcăli
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...întrebat cum de-ît ajuns eu 
PMȘina in copacul de pe margi
ned iifumuluii Ibn A. din se
rbia t» râKpuns că a mincat 
niște ciuperci tai* l-an ficat 
sa ațipească la volan, iar te în
trebarea de ce tnltonse e bdtr- 
tură, răspunsul a venit prompt: 
„Așa. miros ciupercile alea".

...Mefgînd să cumpere două 
pettchi de ciorapi de lă maga
zinul din Tălrnăcel-SIbiU, whei 
cumpărătoare t s-a »j»fcs că nu 
poate si cumpere, ciorapii dacii 

»ku ia ei două pachete de țigări. 
Femeia n-a fumat în viața ei. 
Și e puțin probabil să se apuce 
dt duhăHît aSiim, lă 74 de ăM...

....Metă'tfibtfnzd" se ifttitw- 
ttmzi aceste două stihuri din 
gazeta „Clopotul" din Botoșani : 
„A intrat in bar biped I Și a 
ieșit... patruped".

...La întrebarea adresată de 
vn cititor : „De ce nu se gă
tesc totdeauna caiele pentru 
potcovit căit ?“, l-ara consultat 
pe Picălu și Păcală hC-a răs
puns : „Poate că n-ar trebui 
potcoviți numai caii"...

Rubricâ realizată de
Petre POPA
și coreȘpandențlî .jStinteii
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Prin organizare mai riguroasă, eficiență mai înaltă
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Ca in toate celelalte localități ale 
țării, la începutul anului 1981 au fost 
realese șl in municipiul Tirgoviște 
echipele de control al Oamenilor 
muncii. Astfel. în prezent există în 
ora? 222 de echipe, pentru a controla 
activitatea lucrătorilor din aproxi
mativ (K)6 de unități de lărg interies 
cetățenesc.

E necesar să subliniem că o bună 
parte dintre echipele de control ac
tuale iși îndeplinesc cu buhe rezul
tate mandatul Încredințat, asigură, 
în mod efectiv, verificarea activității 
unităților repartizate, controlează 
respectarea legii, insuflă uli spirit 
sporit de grijă față de gospodărirea 
avutului Obștesc, față de aplicarea 
principiilor și normelor eticii și echi
tății socialiste. Membrii lor contri
buie efectiv, practic, la educația 
civică a lucrătorilor din sectoarele 
vizitate, consemnează în registrele 
de control propuneri valoroase pen
tru îndepărtarea lipsurilor eofistatâte, 
sprijină activitatea altor organe lo
cale.

Dar înseși aceste succese obligă la 
mai mult. Experiența echipelor cu 
activitate fructuoasă, conștiincioasă, 
eficientă se cere generalizată. Pen
tru că. trebuie spus limpede, nu toate 
echipele acționează in acest mod. nu 
toate își folosesc din plin prerogati
vele cu care sint investite.

Rănii i nedumerit răsfoind proce- 
seîe-verbale . ne Cafe echipele le 
deplin la Comisia municipală de 
coordonare a ootitrelulul oamenilor 
muncii: in 10 luni treoiile din acest 
an. cele 222 de echipe dift Tirgoviște 
au efectuat, îft total, 140 de coh- 
trdale. CUrP Se v&de, un hUmăt foar
te redus, cu inutț sub posibilitățile 
reale ăle cetor 1 006 de oameni aleși 
pentru această activitate. O echipă, 
asa Curi» prevede legea, are Îndato
rirea să controleze unitatea sau uni
tățile pe care le are în faza de acti
vitate de tel Puțin patru oti pe an ! 
Peci. cel Dutin o dată oe trimestru, 
în cele trei trimestre care s-au scurs 
pină acum, cele 222 eehipe ar _ fi 
trebuit să efectueze minimum 660 
acțiuni de control. Dat numărul pto- 
ceseior-verbale — actul de materia
lizare A activității de contrei — re
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Un nou punct de atracție 
pe Valea Prahovei: 

COMPLEXUL TURISTIC SILVA'1
în stațiunea climaterică 

Bușteni, la ptoleie mun
telui Carâimah, in ime
diata apropiere a teleferi
cului, care ih numai eite- 
va minute te duce suâ, lâ 
cabana Babele, s-a ihau- 
Xiifat O nouă și friimortsfi 
bază hotelieră Și de ali
mentație publică „SIL
VA". ImpUnătorul edifi
ciu impresionează plăcut 
prin arhitectura inspirată, 
care se încadrează armo
nios în peisajul natural de 
o rară frumusețe. Prima
rul orașului Bușteni. Con
stantin Neagu, acordă ca
lificativul „excelent" In
stitutului de proiectare 
Ploiești și Trustului de 
cohstrucțitemohtaj Pra
hova, care s-âu străduit 
Să confere nti nUmâl frtt- 
hius&ță, «4 Șl funcționali
tate maximă atît hotelu
lui, cit și clădirilor pre

prezintă doar cu puțin peste 26 la 
sută din numărul controalelor care 
ăr fi trebuit să fie efectuate după 
lege.

Cum poate ft explicat acest randa
ment âtit de scăzut ? Am adresat 
aceasta întrebare tovarășului Ohoor- 
ghe Popă, președintele Consiliului 
municipal al Sindicatelor.

— Cred că principalele explicații 
le vom găsi în întreprinderi, stind 
de vorbă cu membrii echipelor de 
control, cu președinții comitetelor de 
sindicat. Și noi. cei de la consiliu, 
avem partea noastră de vifiă. N-am 
făcut in acret an o analiză temei

însemnări despre activitatea de control al 
oamenilor muncii din municipiu! Tirgoviște

nică. detaliată, a activității contro
lului oamenilor muncii, împreună cu 
președinții comitetelor de sindicat 
din întreprinderi, CU alți factori de 
răspundere.

Am hotărit, împreuna cu interlo
cutorul, să efectuăm o analiză 
sui-getiefis asttpfa limitelor activi
tății de contrftl, solicitind Opiniile 
unor membri ai activului de control. 
Oameni al muncii d« 14 Combinatul 
de Oțeluri speciale. Redăm pe scurt 
din opiniile exprimate î

Responsabila echipei de control cu 
legitimația nr. 112 Rodtea RUsu s 
„Echipa noastră are tn raza de acti
vitate numai un magazin ' unitatea 
Î.L.F. nr. 4ft. Am putea, fără îndo
ială, eă măi controlăm activitatea la 
cei puțin încă două, treî uhltăți — 
pentrU că Altă sărCinâ Obștească 
fi*aVem — dar nimeni nu ne-a cerut 
acest lucru". Responsabila echipei de 
Control nf. 116 Mafia Iert : „NU cred 
Ca sarcinile obștești sînt încredințate 
prea judicios. Eu. de exemplu, am 
acasă trei topii mici, făc parte Si din 
comitetul de partid, sînt Și lector la 
Cabinetul județean, activei ift «misia 
de revizie ă tofnitetuldi municipal de 
partid... în mod inerent, atofd ftiai 
puțină atenție participării ta activi

văzute peni fu alimentația 
publică. Hotelul dispune 
de 312 Ioturi in eâtnerfe 
confortabile cU cile două 
și tfei paturi. Lâ parter și 
demisol sint dișpuse două 
restaurante mari, unde 
pot stirvi masă sute de' 
persoane. Acestor sbațli 
de alimentație publică li 
se alătutâ b terasă, Un 
bar de zi, o cofetărie. 
Completul „Silva" dis
pune. de asemenea, de te
renuri ncntt'U paf^areri 
autoturismelor Si autoca
relor O.N.T. tn imediata 
apropiere ee află — pen
tru prârifeanto sporturilor 
in caz de ploaie sau vre
me ree— o spațioasă al 
elegantă sală de soort. 
câne aparține Asociației 
sportive „Caralmanul". 
(Constantin Căpvaru, co
respondentul „Scinteii").

Noul hotel turistic ,,Silve* din Bușteni
Foto : loan Popescu-PIoiești

tatea de Control". Ing. Nicolae Lungu: 
„Echipei din care fâc parte 8i de 
care răspund l-a fost repartizat pen
tru control doar tm centru de amba
laje. Vă spun cinstit, n-am nici o 
tragere de inimă să merg acolo 
(dealtfel. In 9 luni din acest an n-a 
fost decit o singură dată — n.n.l. Cu 
totul altfel s-ar fi petrecut lucrurile 
dacă mie. electroenergetiCian de me
serie. mi-ar fi fost repartizate atelie
re unde se practică meserii înrudite 
cu meseria mea : de depanat aparate 
de uz casnic, de reparații".

în discuția Ou membrii acestor echi
pe a intervenit tovarășul Gheorghe

Olteanu, președintele comitetului sin
dical din combinat :

— îmi pare râu că nu ee află 
acum, in combinat, dar avem și res
ponsabili de echipe care au ajuns să 
refuze să se ducă in control. Și asta 
din Cauza carențelor de organizare. 
Iată, de exemplu, tovarășul Ion Bog
dan, dc meserie taminătorist. Mi-a 
zis zilele trecute : «în timp ce alți 
colegi ai mei au de controlat o uni
tate sau două, echipa din care fac 
parte trebuie să se ocupe de... șase : 
o avămărie. o ttmplârie, o tâbăcârie, 
un atelier de luminări, o turnătorie 
Și o unitate care confecționează car- 
tonaje. încotro să te îndrepți mai 
întii ?•. Dealtfel, ei fiind de meserie 
oțelari. nici nu știu ce să controleze 
la fabrica de luminări, la tîmplărie 
sau lă tăbăcărie.

AM continuat ascultarea Opiniilor 
la întreprinderea de strunguri ..Ssfo“. 
Tovarășul Gheorghe Cănuțeseu. res- 
Donsăbilul echipei nr. 149. ne*ă spus : 
„Eu. de exemplu, am de controlat 
împreună eu echipa activitatea trans
portului în comun. N-am făcut nici 
Un control. Ar fi și inutil, pentru că 
nici un autobuz sau unitate de trans
port dc la capul traseelor n-are re
gistru unic de control. Unde să con

semnez observațiile, constatările ? 
Fe foi volante 2 Problema e nerezol- 
Vată de luni de zile".

Este de mirare că. pînă în prezent, 
Organismele municipale care coordo
nează controlul oamenilor muncii nu 
au influențat conducerea întreprinde
rii de transport să rezolve o proble
mă atît de simplă — sau poate câ 
la întreprinderea resoectlvă sint unii 
mai puțin dornici să existe ase
menea registre de control 2 Dar for
malismul activității îmbracă uneori 
aspecte si mat ciudate. Iată ce ne 
spunea, la aceeași întreprindere, to
varășa Elena Fădurotn, membră în 
echipa de control nr. 147 : „N-am 
fost pe teren decit o dată sau de 
două ori. Oamenii cu care sint in 
echipă lucrează toți tn schimburi di
ferite. Nu ne putem intilni decit 
foarte rar".

Am constatat, din discuțiile avute 
eu membrii echipelor de control din 
întreprinderi, că fiecare dintre cei 
aleși 6ă îndeplinească această muncă 
de răspundere are o puternică dorin
ță să-și facă datoria, *ă-Si onoreze 
mandatul încredințat de colegii lor 
de muncă. Cum s-a văzut însă, in 
unele părți, sindicatele au neglijat 
Organizarea Șl controlul activității... 
controlului — aceasta fiind una din 
principalele cauze ale faptului câ 
unii dintre membrii echipelor lu
crează în schimburi diferite sau că 
alții au prea puține sau prea multe 
unități de controlat ori că o parte 
dintre membrii echipelor au prea 
multe sarcini obștești și că- multe 
echipe sint descompletate. Se impu
ne din partea comisiei locale de 
coordonare a controlului oamenilor 
muncii și consiliului municipal al 
sindicatelor o analiză serioasă a în
tregii activități a echipelor, iar. acolo 
unde e cazul, relnstfuirea loc. reac- 
tivizarea întregului efectiv, incit din 
232 de echipe, cite figurează pe hir- 
tie, toată Căle 232 să existe, tn ade
văratul sens al cuvihtului. toate cele 
222 să contribuie lâ perfecționarea 
activității etonOmico-eocialc în uni
tățile de interes cetățenesc de pe te
ritoriul municipiului Tirgoviște.

Gh. GRAURE

Polenul - 
valoros produs 

alimentar natural
Polenul recoltat de albine este 

uh produu natural alimentar 
concentrat, cu un conținut bogat 
de substanțe stimulative și re
generatoare ea : vitamine, pro
teine, grăsimi, săruri minerale, 
hidrați de carbon.

Este un fortlfiant general al 
organismului, recomandat pen
tru copil, adulți, Virstniei. spor
tivi, in eforturi fizice Si intelec
tuale, anemii, surmenaj, afec
țiuni hepatice și digestive. Se 
prezintă sub formă de granule, 
in cutii metalice a 150 gr, sau 
drajeuri. în pungi â 50 Și 100 gr.

Produs de Combinatul apicol 
al Asociației crescătorilor dft 
albine, se găsește do vinzare la 
toate unitățile de desfacere ale 
asociației, precum și la unitățile 
eu profil alimentar ale comerțu
lui de stat.

Dezvoltarea rețelei comerciale băcăuane

Aprovizionarea tot mai bună a 
populației sătești constituie o pre
ocupare permanentă a cooperației 
da consum din județul Bacău. Re
țeaua comercială aparținînd celor 
82 de cooperative de consum băcă
uane însumează peste 1 000 de uni
tăți. Printre cele mai reprezentative 
magazine construite în ultimii ani 
se numără cete din localitățile Dăr- 
mănești, Sascut, Podu Turcului. 
Agăș, Palanca. Dofteana și altele. 
Numai In anii cincinalului trecut au 
fost construite 30 de unități mari de 
tip „Supercoop" și „Supermagazin", 
cu O suprafață comercială totală de 
peste 15 009 metri pătrațl.

In același timp s-a acordat și se 
acordă o atenție deosebită moder
nizării unităților existente, printr-o

Exemplul „Orizontului"
Da ora unu noaptea 

personalul de serviciu 
al restaurantului ..O- 
rizont" din Predeal se 
afla încă la datorie. 
Se închelrtu socotelile 
unei zile de muncă, in 
rare cele peste 256 de 
locuri ale localului au 
Cost solicitate la ma
ximum : se făceau e- 
lementarele pregătiri 
oehtru dimineața ur
mătoare. Numai că. în 
dimineața aceea, micul 
dejun avea să fie ser
vit într-o încăpere a- 
neXă. Condițiile — ire
proșabile. la fel ca în 
oricare Zi...

....închis pentru cu
rățenie", putea fi citit 
ce un bilet scris in 
grabă sl afișat la in
trarea în restaurant. 
Cu mic. cu mare. în

Cine intră la apă?
îfl ziua de 30 noiem

brie. in strâda Garoa
fei din sectorul 5 al 
Caoitalei. în apropie
rea clădirilor cu nr. 3 
A si vizavi de nr. 32 
a început să iasă ana 
din Dămînt. Nu este 
vorba de un izvor, ci 
our si simplu s-a spart 
o conductă. Sun la 
I.C.A.B, — la sediul 
central — si mi se 
snuhe : sună dumnea
ta la numărul de te
lefon 80 34 85 si vor
bește cu tovarășul 

trecu! personal al res
taurantului. de la cel 
mai nou „picollo". la 
responsabil — tovară
șul Stefan Bodeanu — 
toti. absolut toti erau 
orezenti. la ora șapte 
dimineața, la „ziua de 
curățenie generală".

S-a lucrat de la 
șapte dimineața la 
cinci dupâ-amiază. 
S-au spălat perdelele, 
geamurile, covoarele, 
scaunele si mesele. 
S-au lustruit lampada
rele ș.a. La șapte 
seara, cind restauran
tul s-a redeschis neu
tru consumatori, totul 
strălucea de Curățenie.

Un simplu gest gos
podăresc 2 Aici. Ia „O- 
rlzont". aSa Cum am 
aflat, „curățenia gene
rală" se renetă cel

Frincu. Sun. dar tova
rășul Frincu are zi li
beră. Vorbesc cu o to
varășă care mă în
treabă cum mă chea
mă. dar dumneaei 
nu-sl soune numele, 
în schimb — lucru e- 
sentiăl — nromite că 
se vor lua imediat mă
suri. Atit de „ime
diat" s-au luat măsu
rile că si astăzi. 8 de
cembrie. atîa continuă 
să tisnească din Dă- 
mînt. Bineînțeles, nu 
ea ta Început, ei în va

folosire mai eficientă a spațiilor de 
vinzare șl etalare, precum și prin 
dotarea acestora cu mobilier și uti
laje noi. Ca urmare, volumul vln- 
zărilor de mărfuri a crescut simți
tor în ultimii ani. O creștere im
portantă a fost înregistrată mai ales 
la vînzarea articolelor de folosință 
îndelungată, a obiectelor vestimen
tare, a materialelor de construcții. 
Astfel, în comparație cu perioada 
1971—1975, în cincinalul trecut volu
mul desfacerilor ta mobilă a cres
cut eu 57 la sută, la frigidere cu 
68 la sută, la mașini de spălat cu 
92 la sută, la aparate de radio și IV 
cu 54 la sută.

tn fotografic : Supermagazinul din 
Dărmănești.

puțin o dată ta două 
luni. Sau de saote-oot 
ori pe an. Cu aceeași 
conștiinciozitate cu 
care personalul aces
tui local Pune la dis
poziția consumatorilor 
zilnic 7—8 feluri de 
supe si ciorbe. 16—12 
feluri de mîncare. 3—4 
feluri de salate. 4—5 
feluri de desert.

Ce ar fi daeă. între 
regulile bunei serviri 
din toate localurile 
noastre oubllco. S-ar 
introduce și s-ar res
pecta. Încă una. una 
singură 1 — cerința o- 
blieatorie a „curățeniei 
generale periodice", e- 
fectuată cu la fel de 
multă exigentă ca la 
„Orizont" 2 (Viarel 86- 
lâgean).

luri bogate. O fi fost, 
probabil, cineva ne a- 
colo. dar dacă a vă
zut că încă nu se fac 
bălti, si-o fi văzut li
niștit de treabă. E doar 
o niesuuunere. Siiur 
este însă că în ont zile 
s-a irosit foarte mul
tă aoă. Nu însă atit 
de multă ca să snele 
de rușine întreprinde
rea în cauză. Cineva 
trebuie Să intre, to
tuși. la apă ! (Florea 
Coman).
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L
Din adîncuri - mai mult cărbune cocsificabil

Minerii din Lupeni au realizat 
pină la 1 decembrie o producție su
plimentară de peste 44 000 tone căr
bune cocsificabil. situindu-se printre 
fruntașii întrecerii din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului. Cu toate aces
tea, la comitetul de partid, la con
ducerea tehnică a minei, in rindul 
minerilor nu am intilnit deloc o 
6tare de automulțumire. Dimpotrivă, 
mai mult ca în zilele precedente, în 
fiecare sector și formație de lucru 
ee poate remarca o preocupare asi
duă pentru urgentarea aplicării unor 
măsuri tehnico-organizatorice in ve
derea creșterii mai accentuate a pro
ducției de cărbune cocsificabil.

Despre necesitatea aplicării acestor 
măsuri ne-a vorbit directorul între
prinderii, ing. Ghcorghe Marchiș :

— în luna noiembrie nu ne-am 
realizat integral sarcinile de plan. 
Colectivul minei noastre nu este 
obișnuit să se afle în rindu- 
rile celor ce nu-și realizează rit
mic producția de cărbune prevăzu
tă. Și, de aceea, încă din prima zi 
a lunii decembrie am intervenit cu 
toate forțele pentru ridicarea ritmu
lui producției de cărbune cocsifica
bil, fiind hotăriți să răspundem prin 
fapte de muncă chemării adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la 
recenta plenară a partidului nostru.

O atitudine pătrunsă de răspun
dere față de solicitările tot mai mari 
de cărbune cocsificabil ale tării. Ea 
confirmă că minerii de aici știu să 
învingă anumite greutăți imprevizi
bile. Astfel, in luna noiembrie, la 
sectorul 4 al minei — cel mai mare 
sector și mai mecanizat din Valea

Jiului — unul dintre complexele de 
înaltă productivitate a trebuit să fie 
transportat și montat la o altă felie 
de exploatare. La celelalte trei com
plexe aflate în producție, datorită 
condițiilor tectonice, s-au intilnit de
nivelări spre 
timp de două 
cu randamente______ ____ ,__
bleme tehnice generate de tectonica 
zăcămintului s-au ivit și Ia sectoarele

zona acoperișului și, 
săptămini, s-a lucrat 
scăzute. Unele pro-

împreună cu șefii a. încă două, for
mații de montaj, maiștrii Nicolae 
Precup și Antoniu Duban, s-a anga
jat ca. la 15 decembrie, complexul să 
producă. în același timp, s-a întărit 
asistenta tehnică la celelalte trei 
complexe de mare productivitate 
pentru a se putea obține randamente 
superioare pe fiecare post.

Tot pentru creșterea producției, la 
sectorul 2 s-a p.us in, funcțiune, o

Minerii de la Lupeni sint hotăriți să extragă 

suplimentar, pină la sfîrșitul anului, 
45 000 tone de cărbune

3. 4 si 7. ele influentind negativ rea
lizarea vitezelor de avansare si de 
extracție a cărbunelui.

— Asemenea probleme apar la 
orice mină. lupta cu natura fiind 
grea, mai ales acolo, la multi metri 
adîncime, ne spune Alexe Furdui, 
secretarul comitetului de partid de 
la sectorul 4. Important este însă să 
acționezi cu promptitudine și com
petență, să elimini greutățile și să 
reintri cu producția 
noi așa am procedat.

Notăm că pentru 
lucrărilor de montare 
s-a luat măsura 
foarte bune brigăzi de mineri, con
dusă de comunistul Constantin Popa, 
care are in • componenta formației 
sale mineri policalificați, cu multă 
experiență' în folosirea complexelor.

în normal. Și

impulsionarea 
a complexului 

predării lui unei

combină specială cu ajutorul căreia 
se realizează zilnic, suplimentar. 
150—200 tone cărbune. Și la sectorul 
4 se lucrează cu multă intensitate la 
repunerea in funcțiune a două com
bine de înaintare, scontindu-se și 
aici pe obținerea peste prevederi a 
300 tone cărbune pe zi. De fapt, mi
nerii din Lupeni, conștienti că prin 
mecanizare pot realiza sporuri mari 
de producție, acționează ferm pen
tru a folosi cit mai bine fiecare 
instalație sau utilaj minier.

Concomitent, nu au fost scăpate 
din vedere nici măsurile organizato
rice. La sectoarele 4 și 8 a fost re
grupată forța de muncă : un raion 
de producție de la sectorul 4 a fost 
trecut la sectorul 7. unde se poate 
asigura o aprovizionare mai bună și 
asistența tehnică pe schimburi co

respunzătoare. Au fost luate și mă
suri de organizare mai bună a flu
xului de transport a cărbunelui la 
suprafață, la puțul central, care fac 
să crească capacitatea de 
a sectoarelor 2, 4 și 5 cu 
cărbune pe zi.

I.a noua „felie", unde se 
complexul 8. oamenii dih 
lui Constantin l’opa lucrează zi și 
noapte ihtr-un ritm susținut.

— Avem montate deja 42 de secții 
și vrem ca cel mai tirziu la 15 de
cembrie să dăm cărbune — ne spu
ne șeful de brigadă. Oamenii lucrea
ză cu o deosebită însuflețire., Cu toții 
au luat cunoștință de chemarea pe 
care tovarășul 
ne-a adresat-o 
recenta plenară, 
vom răspunde 
ce se pun în fața noastră de a da pa
triei cantități sporite de cărbune coc
sificabil, de calitate tot mai bună.

— Anul viitor, mina Lupeni va 
trebui să realizeze cu 100 000 tone 
cărbune mai mult decit în acest an 
— ne-a precizat ing. Constantin Dăn- 
ciulescu, director tehnic al întreprin
derii, prezent la montajul comple
xului. Sîntem pregătiți pentru a rea
liza încă din această lună producția 
oe care trebuie să o obținem în pri
ma lună a anului viitor. Cu toții sîn
tem ferm hotărîti să sporim extrac
ția de cărbune cocsificabil. recucerind 
nerealizările din luna noiembrie si 
întregind ia 45 000 tone cantitatea de 
cărbune realizată ceste olanul aces
tui an.

deservire
300 tone

montează 
brigada

Nicolae Ceaușeșcu' 
nouă, minerilor, la 
a C.C. al P.C.R., și 

cerințelor imperioase

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii"

Recuperarea restantelor la producția fizică
o problemă de disciplină si conștiință

5

Odată cu sosirea iernii, animalele 
de; producție trebuie cazate în graj
duri călduroase, cu un microclimat 
sănătos. în vederea realizării acestui 
deziderat. organele de specialitate 
din județul Teleorman au întocmit 
un program privind modernizarea 
fermelor de animale, pregătirea adă
posturilor pentru sezonul friguros, 
în. ce stadiu se află aceste lucrări 
la vremea: scadenței în sectorul coo
peratist al agriculturii ?

Din datele furniz,ate de tovarășul 
Pavel Horumbă. director cu zooteh
nia al direcției agricole județene, 
reiese că valoarea lucrărilor de mo
dernizare prevăzute pentru acest an 
însumează circa 42 milioane lei. Pină 
acum au fost create 1 800 locuri în 
maternități, 4 800 locuri in creșe, 
5 000 de locuri în sectoarele de creș
tere a viteielor, în 8 ferme s-au 
realizat instalații pentru alimentare 
cu apă. au fost date in folosință 7 
instalații pentru eliminarea dejec
țiilor. 16 bucătării furajere, iar in 
31 ferme s-au amenajat 38 000 mp 
de drumuri de acces și platforme 
tehnologice. în multe cooperative 
agricole — Putineiu. Purani, Seaca, 
Bujoreni, Traian, Smîrdioasa — pro
blemele legate de buna adăpostire si 
furajare a animalelor au fost rezol
vate. La fermele cooperativelor 
agricole Cetatea — Turnu Măgurele 
și Lița s-a făcut ceea ce a fost ne
glijat ani de zile : alei tehnologice, 
platforme de furaje, instalații pentru 
pregătirea hranei animalelor. . Ce 
poate face un bun gospodar o de
monstrează experiența C.A.P. din 
Troianu. Aici, niște foste saivane 
părăsite au fost modernizate, orga-.

un puternic sector de 
(6 000 pe serie) 

sistem gospodăresc. La C.A.P. 
Martie“-Țigănești. folosindu-se

nizîndu-se 
creștere a porcilor 
în 
.3 
profilele metalice recuperabile, s-au 
amenajat padocuri, betonate în fața 
a 5 grajduri, iar cu materiale ieftine 
au fost refăcute complet interioarele 
a două grajduri pentru tineret bo
vin, treeîndu-se la stabulația liberă. 
„După cum vedeți, iarna ne găsește 
bine pregătiți, cu adăposturile puse 
la punct — ne 
cooperativei, 
lost reparate ferestrele, 
adăposturilor, ușile.
locuiri acolo unde a fast nevoie. O 
atenție deosebită am acordat mater
nității și 
bovin".

Receptivi 
ce privește ..._____ ______ ... ___
peratorii din Necșești. Aici, la com
plexul de . porcine s-a înlocuit siste
mul de alimentare cu apă prin pipete 
cu cel prin nivel constant ; s-a tre
cut la furajarea mecanizată a ani
malelor. prin montarea unor insta
lații (transportoare cu noduri) la 
două hale pentru creșterea tineretu
lui. a căror capacitate este de 2 000 
capete. „Acum animalele beneficiază 
de hrană la discreție, eliminîndu-se 
risipa de furaje, reducindu-se con
sumul mediu — ne Spune șeful com
plexului. ing. Marian David. A cres
cut și productivitatea muncii, un 
ingrijitor avind în supraveghere 
1 000 porci în loc de 500, iar morta- 
litătile sînt sub procentul admis".

Pe ansamblul județului situația 
privind pregătirea grajdurilor pen
tru iernarea animalelor este bună.

spune președintele 
Cheorghe Dinu. Au 

plafoanele 
făcîndu-se in-

creșei pentru tineretul

și perseverenți în. ceea 
noul s-au dovedit și coo-

Noutâti tehnico-științifice o £
Oamenii de știință din Cluj-Napoca, asemeni altor colective din uni

tățile economice și de cercetare, se pregătesc să încheie acest prim an al 
noului cincinal cu un bilanț al muncii cit mai rodnic. Prezentăm cîteva din 
realizările unor institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică 
din acest important centru științific al țării.

Despre întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice din Focșani afla
sem o mulțime de lucruri inainte de 
a o fi vizitat. Aproape nu există in 
țară unitate profilată pe construcții 
de mașini egre să nu folosească un 
produs sau altul realizat aici. Și nu 
fiindcă n-ar fi și alte întreprinderi 
care să fabrice, de pildă, scule așchie- 
toare, dispozitive, matrițe, echipament 
hidraulic — adică ceea ce se face 
aici — ci pentru că, realmente, aces
te produse, purtind marca unității 
focsănene. sint foarte apreciate si 
căutate. întreprinderea este intens 
solicitată și pentru că, in general, își 
onorează obligațiile contractuale, li- 
vrînd produsele la timp și in con
dițiile de calitate și fiabilitate pre
văzute.

Este pozitiv faptul că întreprinde
rea — cotată in județ ca unitate mo
del — și-a depășit sarcinile de plan 
pe 11 luni cu trei milioane lei la 
producția netă, cu aproape două mi
lioane și jumătate lei la productia- 
marfă, cu 10 milioane lei la producția 
marfă vindută și încasată și. nici 
mai mult, nici mai puțin, cu zece 
milioane lei la beneficii. în același 
timp insă. întreprinderea a înregistrat 
restante la elemente hidraulice. Chiar 
dacă aceste rămîneri în urmă sint 
aparent neînsemnate în raport cu 
planul, ele aruncă, oricum, o umbră 
asupra succeselor cu care acest co
lectiv s-a obișnuit și ne-a obișnuit. 
Concret, este vorba de restante la 
două contracte importante.

împreună cu directorul întreprin- ' 
derii. Laurentiu Veber. am încercat 
să descifrăm principalele cauze care 
au determint nerealizarea planului la 
elemente hidraulice și. mai ales, să 
desprindem măsurile necesare pentru 
înlăturarea, in cel mai scurt timp po
sibil, a neajunsurilor.

Se poate spune că în întreprinde
re există o preocupare permanentă 
pentru urmărirea producției, reali
zarea ritmică a acesteia, ridicarea 
gradului de pregătire profesională a 
personalului muncitor. Dar nu putem 
trece cu vederea minusurile care 
persistă incă atit în privința organi
zării producției și a disciplinei mun
cii, cit și in conștiința unor oameni 
care, din păcate, respectă cu greu 
normele de disciplină a muncii, nu 
dovedesc întreaga răspundere pentru 
realizarea sarcinilor încredințate. Sînt 
carențe care trebuie neintîrziat înlă
turate pentru ca tinărul colectiv 
focșănean să poată raporta, la sfîrși-

tul anului, realizarea producției fizi
ce la fiecare sortiment în parte.

— întreprinderea noastră, deși tînă- 
ră, s-a impus tocmai fiindcă și-a res
pectat cu strictele obligațiile, menți- 
nînd. totodată, o colaborare statorni
că si eficientă cu întreprinderile be
neficiare — ne spune directorul. Co
laborare oe care noi ne străduim 
să o păstrăm si să o amplificăm, cit 
mai mult posibil. Restantele acestea, 
care ne afectează și afectează rela
țiile noastre cu un beneficiar im
portant. la care ținem — întreprin
derea de tractoare și mașini agrico
le din Craiova — pot și trebuie să 
fie recuperate urgent. Nu caut nici 
un fel de scuze, dar vreau să spun

pe aprovizionare, să recunoaș- 
că. de fapt, lipsa de disciplină 
principalul «vinovat»" — ne spu- 
credem cu deplin realism, un

Tehnologii 
de valorificare 

a unor minerale utile

La întreprinderea 
de scule și elemente 
hidraulice din Focșani

că noi înșine, la rindul nostru, su
portăm consecințele nerespectării 
unor contracte de către anumite în
treprinderi furnizoare. Noi avem, de 
exemplu, un furnizor de repere tur
nate. o întreprindere din Sibiu, care, 
posibil din motive obiective, nu mai 
poate face față cerințelor pe care pro
ducția noastră Ie impune. De aceea, 
ne-am apucat să turnăm singuri a- 
ceste repere. Altfel, la această dată 
restantele erau mult mai mari.

Intr-adevăr, această măsură a fost 
folositoare. De asemenea, in între
prindere s-a trecut cu bune rezulta
te la reorganizarea pe flux a pro
ducției. Este o măsură în plină apli
care și avantajele n-au întîrziat să 
se vadă : economie de timp, utiliza
rea mai. eficientă a spațiului de pro
ducție. posibilitatea supravegherii si 
asigurării asistenței tehnice în cele 
mai bune condiții și altele. De 
rezultă că acestui colectiv nu-i 
sește nici spiritul gospodăresc, nici 
capacitatea organizatorică, nici ■pri
ceperea.

Cauzele restanțelor care au făcut 
obiectul anchetei noastre sînt cu to
tul altele. Una dintre ele o constituie 
aprovizionarea tehnico-materială de
fectuoasă. De fapt, aceasta este prin
cipala cauză a" golurilor de produc
ție, a producției neritmice, a neres
pectării termenelor de livrare a unor 
produse. „Dar să nu dăm

aici 
lip-

vina nu-

mai 
tem 
este 
nea. 
muncitor.

Este simptomatic pentru această 
parte de țară, unde industria a pă
truns recent, unde categoria socială 
de muncitor, este în formare, faptul 
că și mentalitatea oamenilor și de
prinderea lor cu regulile stricte ale 
disciplinei în muncă si in producție 
sînt in formare. Si trebuie făcute e- 
forturi de. ambele oărti. adică din 
partea muncitorilor, dar si a celor 
chemați să organizeze si să conducă 
direct sectoarele de producție.

Nu insistăm deloc intîmplător a- 
supra necesității . întăririi disciplinei 
in muncă : notăm, de exemolu. 
că în luna august s-au înregistrat 
26 800 de absente nemotivate, iar în 
septembrie — 24 500. Deci mai puține 
(ca urmare a unor măsuri educati
ve si... administrative), dar. in 
orice caz, foarte multe pentru un 
colectiv de aproximativ 3 000 de oa
meni. Un calcul arată că în fiecare 
din aceste luni s-a pierdut o zi în
treagă de muncă din cauza indisci
plinei.

Cunoscînd toate aceste aspecte, co
mitetul de partid al întreprinderii, 
consiliul oamenilor muncii, organiza
ția de tineret își propun un plan am
bițios : acela de a face din această 
modernă unitate industrială o ade
vărată familie, ai căror membri, fie
care in parte, sâ contribuie conștient 
la bunul mers al producției, Resor
tul : cunoașterea oamenilor, apropie
rea de ei, de problemele lor de pro
ducție și de viață, întărirea răspun
derii fiecăruia 
activitatea de 
prinderii.

— Cit despre 
în final directorul intreprinderii — 
parte din ele au fast recuperate și, 
in ritmul în care mergem, nu vor 
fi probleme de nici un fel la bilan
țul pe acest an, realizind integral 
planul la producția fizică. De fapt 
avem create condițiile ca pină Ia 
20 decembrie să lichidăm orice fel de 
restanță. Dar am învățat, și ne va fi 
de folos pentru anul viitor și pentru 
ceilalți ani, că orice dificultate, chiar 
depășind cadrul intreprinderii. poate 
fi soluționată cu eforturi proprii. Așa 
cum o facem acum.

Anica FLORESCU 
Dan DRAGULESCU

pentru munca sa și 
ansamblu a între-

restanțe — ne spune

De la proiectare la 
măsuri ferme pentru
Un punct de vedere la problemele

In cadrul anchetei întreprinse de 
..Scinteia" în 22 de întreprinderi 
constructoare de mașini (vezi nu
merele din 2. 4 și 5 decembrie a.c.) 
au fost relevate o serie de neajunsuri 
privind desfășurarea acțiunii de eco
nomisire a otelurilor aliate. în le
gătură cu măsurile care se impun, 
încenind cu proiectarea, pentru in
staurarea spiritului gospodăresc în 
utilizarea otelurilor aliate, am avut 
o convorbire cu dr. ing. AURELIAN 
CONSTANTINESCU. director in Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale si Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe.

— Necesitatea si căile economisirii 
oțelurilor aliate sînt cunoscute de 
specialiști. De ce atunci, în practică, 
de foarte multe ori proiectanta nu se 
dovedesc prea economi, ci prevăd în 
proiecte utilizarea unei game foarte 
largi de oțeluri aliate 1

— La această întrebare răspunsul 
nu este chiar așa de simplu, motive
le fiind multiple. Așa cum au arătat 
și investigațiile intreprinse în cadrul 
anchetei „Scinteii". întii de toate este 
vorba de rutină, de mentalitatea gre
șită, rezultat al comodității, că pen
tru o piesă nouă trebuie folosit ace
lași tip de oțel care s-a mai utilizat 
în scopuri asemănătoare, cu rezultate 
scontate. în acest fel. dacă atunci 
cînd s-a proiectat piesa veche s-a 
utilizat o marcă de otel aliat., supe
rioară necesităților reale, exagerarea

Conceperea unor tehnologii adec
vate care să permită punerea in 
valoare a noi zăcăminte de sub
stanțe minerale utile constituie 
una din preocupările importante ale 
specialiștilor din Institutul de cer
cetări și proiectări miniere pentru 
substanțe nemetalifere din Cluj- 
Napooa. O asemenea tehnologie 
originală a fost elaborată pentru 
prepararea concentratului de oxid 
de potasiu conținut intr-un zăcă- 
mint de pegmatite feldspatice des
coperit de întreprinderea de pros
pecțiuni miniere din Baia Mare.

Feldspatul (oxid de potasiu) este 
o materie primă de mare impor
tanță pentru ipdustria electrotehni
că, el fiind un component de bază 
al rețetei de fabricare a ceramicei 
din care se confecționează izola
toarele de înaltă tensiune. Concen
tratul obtinut din zăcămîntul nou 
descoperit, după tehnologia elabo
rată de cercetătorii din Cluj-Na
poca. a fost testat cu foarte bune 
rezultate la întreprinderea „Elec
troceramica" din Turda, calitățile 
sale fiind chiar mai bune decit ale 
produsului importat.

Pegmatitele feldspatice mai con
țin. in afara feldspatului. si alte 
substanțe utile, cum ar fi caolinul, 
utilizat in industria porțelanului și 
materialelor abrazive. Pentru acest 
mineral argilos a fost pus la punct, 
de asemenea, un procedeu de prepa
rare, urmind ca odată cu începerea 
exploatării zăcămintului să fie cu
prins în rețetele de preparare a 
porțelanurilor -și abrazivelor româ
nești, înlocuind și aici importul.

Gaz-cromatograf 
de mare precizie

Continuind procesul de diversifi
care și perfecționare a aparaturii 
de analiză si control, cercetătorii 
de la Institutul de tehnologie izo- 
topicâ și moleculară au omo
logat recent un gaz-cromatograf 
destinat analizelor de amestecuri 
cu multi component! 
Aparatul, de o 
și sensibilitate, 
existența unei substanțe 
aflate în compoziția unui 
într-o cantitate de numai

mare 
poate

chimici, 
precizie 

decela 
chimice 
amestec 

cîteva

realizarea produsului finit 
economisirea oțelurilor aliate

ridicate în ancheta „Scînteii“ pe această temă

vățămintul superior.
Producerea in țară — in atelie

rele de microproductie ale institu
tului clujean a acestui nou gaz- 
cromatograf va contribui la redu
cerea importului de asemenea apa
rate.

menea aparatură este absolut ne
cesară pentru controlul calității 
produselor din industria alimen
tară, chimică și petrochimică. în 
industria ușoară, medicină și biolo
gie. în cercetarea științifică și în-

părți la un milion. El este echipat 
cu doi detectori catarometru și un 
detector cu ionizare în flacără. Da
torită insă concepției sale modulare, 
poate fi dotat și cu detectori speci
fici necesari unor analize de sub
stanțe in domenii mai restrinse 
(pesticide, medioamente etc)

Noul aparat gaz-cromatograf

Trecînd însă la o analiză mai apro
fundată pe fiecare unitate în parte 
rezultă că și acum, cînd vremea 6-a 
răcit, nu au fost luate peste tot mă
surile necesare desfășurării normale 
a procesului de producție în zooteh
nie. La C.A.P. Segarcea-Vale. în 
ferma de vaci, adăposturile prezintă 
găuri mari, pe măsura „grijii" con
ducerii cooperativei și a fermei. 
Geamuri sparte și uși nereparate, 
prin care suflă vîntul, plafoane prin 
care se vede cerul liber., adăpători 
defecte, canale de scurgere înfun
date sint probe ale lipsei spiritului 
gospodăresc. Ceva proiecte în direc
ția modernizărilor 
ele nu au depășit 
S-au cumpărat iesle 
jarea unui grajd 
atunci a trecut mai 
iar ele zac și acum aruncate prin 
curte în bătaia ploilor. Deși exista 
destulă cărămidă, nu s-a întreprins 
nimic pentru acoperirea instalației 
de preparare a hranei pentru ani
male. Toate acestea sînt urmarea 
slabei preocupări a conducerii uni
tății față de acest sector. în absența 
președintelui — Marin Delcea — se
cretarul comitetului de partid, Ion 
Netcu, invocă lipsa meseriașilor, deși 
e limpede ca lumina zilei că aici 
lipsesc, in primul rind. mina si ochiul 
bunului gospodar. Se fac controale, 
se întocmesc procese-yerbale în 
de pagini, dar măsurile concrete 
tirzie să apară.

Alături, la vecini, la C.A.P. 
garcea-Deal. s-a mai „mișcat" 
ceva în ce privește buna adăpostire 
a animalelor. A început repararea a 
două grajduri pentru vaci ; se află 
în curs de modernizare un adăpost 
pentru porci. Dar mai sint multe 
lucruri de făcut. Și. în primul rind, 
căi de acces pentru că. in prezent. 
Cu greu poți pătrunde prin no
roaie la grajduri. Ce-i drept, s-a 
adus incă de anul trecut piatră, pen
tru drumurile interioare, dar • 
află tot în grămezi.

La cooperativele agricole 
Scrioaștea, Cervenia, Brinceni 
rile de măcinat furaje de 
„D. I." nu funcționează, cocenii 
puși în ieslea animalelor așa cum au 
fast aduși din cimp. De asemenea, 
instalații de muls (pentru care s-au 
cheltuit sume mari) stau nefolosite 
la Ciolănești. Salcia, Valea Cireșu
lui. La C.A.P. Plosca, instalația de 
muls, deși montată în urmă cu cîtiva 
ani. nu a funcționat niciodată.

Aspectele la care ne-am referit in 
a doua parte a anchetei noastre evi
dențiază necesitatea de a se acționa 
cu mai multă hotărire pentru înche
ierea în cel mai scurt timp a lucră
rilor de modernizare a fermelor 
zootehnice, pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de cazare și fura
jare a animalelor pe timpul iernii.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii"

s-au făcut, dar 
faza intențiilor, 
pentru amena- 
de tineret. De 
bine de un an.

zeci 
în-
Se
ci te

ea se
din 

mo- 
tipul 
fiind .

Fiecare zi-o zi a
rezultatelor maxime
(Urmare din pag. I)

în contracte, numai 
planul pe ansamblul 
putea fi considerat in-

Pulberi și paste 
metalice

In cadrul unui sector 
producție, la Institutul 
se realizează o gamă 
pulberi metalice destinate fabrică
rii unor produse sinterizate sau 
contacte electrice din materiale 
sinterizate. Ele au la bază soluții 
Si tehnologii originale concepute de 
cercetătorii institutului și prote
jate prin 6 brevete de invenție.

Dintre preparatele din pulberi 
metalice se remarcă pastele de ar
gint folosite la dispozitivele de în
călzire a, lunetelor 
și la 
pentru încălzitul casnic. Utilizarea 
acestor sisteme va contribui la redu
cerea considerabilă a consumului de 
metal. întreprinderile care aplică 
rezultatele acestor cercetări sint

de mi ero
de chimie 
largă de

autoturismelor
panourile electrotermice

„ElectrOmureș" din Tg. Mureș si 
întreprinderea de geamuri din Me
dias.

Industria electronică este, de ase
menea, una din beneficiarele cerce
tărilor din institutul clujean. în nu
mai trei luni cercetătorii de aici au 
reușit să pună Ia punct tehnologii 
originale de preparare a unor paste 
de argint Și argint-paladiu — care 
se procurau din import — produse 
destinate fabricării condensatoare
lor ceramice și, respectiv, rezistoa- 
relor peliculă metalică — compo
nente intrate deja in nomenclatorul 
întreprinderii „Electroargeș" din 
Curtea de Argeș, In prezent, pen
tru aceeași întreprindere se lu
crează la asimilarea altor prepara
te pentru industria electronică, cum 
ar fi pastele rezistive pentru con
densatorii multistrat.

Vlaicu RADU

se perpetuează. Apoi, de vină se do
vedește a fi și lipsa de informare a 
unor proiectanti. în acest sens tre
buie să menționez că. in scopul ale
gerii corecte a mărcii de otel cea mai 
potrivită pentru o anumită utilizare, 
este necesar să se cerceteze un 
foarte mare număr de date. Sint 
date care se referă la proprietățile 
de rezistență, chimice, fizice, prelu- 
crabilitate. sudabilitate. preț de achi
ziție. resurse disponibile ș.a. Insufi
cienta informare il conduce pe pro
iectant la alegerea otelului din gama 
foarte restrinsă de mărci pe care o 
cunoaște, cu toate neajunsurile teh
nice și economice care însoțesc aceas
tă decizie insuficient fundamentată. 
De asemenea, teama de a nu greși il 
împinge pe proiectant la exagerarea 
coeficientului de siguranță prin ale
gerea unei mărci superioare condiții
lor de lucru cărora trebuie să Ie facă 
față. Dar, așa cum s-a întîmplat de 
multe 
ca un 
foarte 
peală 
du-se

— Tot-uși, 
proiectantul să parcurgă un număr 
foarte mare de informații ?

— Nu e un lucru foarte complicat. 
Pur si simplu făcînd apei la mijloa
cele moderne de prelucrare automată 
a datelor. Proiectantului nu-i revine 
decit sarcina de a stabili exact con-

ori. asemenea decizii se întorc 
bumerang, marca de otel de 
înaltă calitate, aleasă cu pri- 
sau din comoditate, dovedin- 
necorespunzătoare.

cum credeți că poate

piesei, mașinii 
le proiectează.

«Jitiile de lucru ale 
sau utilajului pe care 
calculatorul selectind materialul care 
convine cel mai bine. Asemenea me
tode de alegere obiectivă a materia
lelor au început să fie aplicate cu 
bune rezultate într-o serie de țări cu 
industrie dezvoltată.

— Ce ar trebui făcut pentru frina- 
rea tendințelor de exagerare a consu
murilor de oteluri aliate 
de unii proiectanti 1

— In primul rind. cred 
dicat ca in toate marile 
proiectări să se formeze 
specialiști pentru alegerea corectă a 
materialelor. Insist asupra acestei 
necesități pentru că, în proiectare, 
această fază, care constituie o opera
ție hotărîtoare si dificilă, devine pe 
zi ce trece o specialitate. în cazul e- 
xistentei unor asemenea colective, 
proiectantilor tehnologi le revine sar
cina stabilirii exacte a condițiilor de 
lucru, proiectantilor de utilaje — 
elaborarea celor mai bune soluții con
structive si funcționale, iar specialiș
tilor in alegerea materialelor — sta
bilirea calităților celor mai adecvate 
care trebuie utilizate pentru a mate
rializa in condiții corespunzătoare de 
fiabilitate si economicitate soluțiile 
tehnologice si funcționale. Pe plan 
central a fost instituită o comisie de 
raționalizare a consumurilor de ote
luri aliate, care funcționează oe lin
gă Ministerul Aprovizionării Tehnico-

manifestate

că ar ti in- 
institute de 
colective de

Materiale, comisie alcătuită din spe
cialiști în alegerea materialelor din 
cadrul tuturor ministerelor, care dă 
avize obligatorii in ceea ce privește 
utilizarea otelurilor aliate în proiec
te de mașini, utilaje și instalații, pe 
baza fundamentărilor 
proiectanti.

— Cu ce rezultate 
această comisie 1

— Din activitatea de 
an a acestei comisii a rezultat că. în 
multe cazuri, soluțiile adoptate de 
proiectant s-au dovedit exagerate, 
găsindu-șe pe loc, alte rezolvări, mult 
mai economicoase. Astfel, în peste 80 
la sută din cazuri otelurile pentru 
construcții mecanice, aliate cu crom 
si nichel, au fost înlocuite cu oteluri 
aliate cu mangan și crom sau cu alte 
elemente mai puțin deficitare, iar in 
locul otelurilor aliate cu crom s-au 
folosit oteluri carbon — fără ca a- 
ccasta să afecteze in vreun fel cali
tatea și performantele produselor 
proiectate. Desigur, în ultimul timp 
o serie de institute, cum sînt Institu
tul de proiectări laminoare. Institutul 
de cercetări și proiectări de echipa
mente energetice și cazane. Institu
tul de proiectări metalurgice si alte
le, dovedesc sdrioase preocupări pen
tru alegerea, rațională a otelurilor 
aliate, comisia confirmînd .în cele 
mai multe cazuri soluțiile propuse de 
proiectant. Sînt însă si institute care 
se dovedesc refractare la această ce-

întocmite de
■funcționează

aproape un

rintă a noului. Așa, de pildă. în pro
iectele Institutului de cercetări si 
proiectări pentru industria alimenta
ră din Cluj-Napoca se abuzează de 
utilizarea otelurilor inoxidabile auste- 
nitice (aliate cu crom, nichel si mo
libden) pentru condiții de lucru in 
care otelurile feritice. aliate numai 
cu crom, pot fi folosite cu deplin 
succes. Sintetizind efectele tuturor în
locuirilor stabilite de către comisie 
în acest an. economia realizată se 
ridică la peste 150 000 tone otel aliat. 
Această economie stabilită de comi
sie dovedește că mentalitățile de 
care am vorbit mai inainte continuă 
să persiste.

— Cum se comportă proiectantul 
care prezintă comisiei un proiect 
cuprinzind solicitări exagerate de 
oțeluri aliate ?

— De Dildă. recent, un proiectant 
susținea sus si tare in fata comisiei 
necesitatea utilizării unui otel rezis
tent la rupere fragilă, ne motiv că 
utilaiul proiectat lucrează la tempe
raturi de oină la — 30 C. El uitase, sau 
nu știa, că la grosimea materialelor 
utilizate, care nu depășea 5 mm, pe
ricolul ruperii fragile nu există. Mo
tivația proiectantului, frizind penibi
lul. îi'trăda — de fapt — incompe
tența profesională. în final, a trebuit 
să recunoască temeinicia argumente
lor aduse de membrii comisiei.

— V-ați referit la proiectanti. Ce 
trebuie ■ să facă insă întreprinderile 
producătoare de mașini și utilaje pen
tru economisirea oțelurilor aliate ?

— Nimic altceva decit să se dove
dească buni gospodari. Fără alte co
mentarii. am să prezint un caz din 
care fiecare poate înțelege ce mari 
rezerve ne stau la dispoziție : este 
inadmisibil ca pentru realizarea unei 
piese egre în stare finită cintărește 
37 kilograme să 6e realizeze un 
semifabricat forjat în greutate de 168 
kilograme, care la rindul său se ob-

line dintr-o cantitate de 217 kilogra
me oțel aliat de rulmenți. Deci, pină 
la urmă, se pierd prin prelucrări 180 
kilograme de oțel aliat, adică echiva
lentul a cinci piese finite pentru 
fiecare piesă. Este un caz real și. 
din păcate, nu singurul, al inelelor 
forjate ce se produc la întreprinde
rea de utilaj chimic Rimnicu Vilcea 
pentru întreprinderea de rulmenți 
grei din Ploiești. Dincolo de soluțiile 
tehnice care se impun pentru redu
cerea substanțială a pierderilor teh
nologice, în fiecare întreprindere care 
consumă oțeluri aliate trebuie orga
nizată colectarea spânului și a celor
lalte resturi de oteluri aliate oe 
grupe de mărci. în funcție de ele
mentele de aliere pe care le conțin, 
pentru a putea , permite otelarilor să 
valorifice aceste elemente in compo
ziția noilor oteluri pe care le produc. 
Accentuez importanta acestei măsuri, 
pentru că an de an este recuperată 
doar a cincea parte din cantitățile de 
oteluri aliate pentru care există po
sibilități tehnice, de valorificare. Mai 
mult decit atit. cele patru cincimi 
care se pie.rd. impurifică alte mărci 
de oteluri, în care prezenta elemen
telor de aliere respective dăunează 
proprietăților fizico-mecanice dorite.

Tot ce am spus se dorește a fi o 
pledoarie pentru utilizarea cu mult 
simț de răspundere, cu deplin dis- 
cernămint a otelurilor aliate, pentru 
a se putea asigura cantitățile nece
sare de elemente de aliere in toate 
cazurile în care ele se dovedesc 
indispensabile. Trebuie să fie clar că 
numai eliminind orice exagerări, 
orice risipă, putem să fabricăm ote
lurile aliate de care este realmente 
nevoie pentru realizarea unor produ
se moderne, de, înaltă tehnicitate, 
competitive.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

prevăzute 
atunci și 
unității va 
deplinit.

Ca o prioritate a priorităților 
acestei perioade se detașează, așa 
cum s-a subliniat la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R.. realizarea inte
grală, potrivit contractelor încheia
te, a producției destinate exportu
lui. Aceasta este o cerință esenția
lă a dezvoltării generale a țării ; 
economia națională are acută ne
voie de resursele valutare luate in 
calcul prin fundamentarea planu
lui de export la nivelul prevederi
lor. pentru că pornind de la acest 
nivel au fost stabilite o serie de 
corelații economice de bază — ba
lanța comercială, capacitatea de 
rambursare a unor credite scaden
te, volumul importurilor absolut 
necesare ș.a. Iată de ce. in zilele 
care au mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului, fiecare colectiv de între
prindere trebuie să acționeze cu 
înaltă răspundere pentru realizarea 
integrală a planului de export, așa 
cum cer interesele economiei națio
nale, ale noastre, ale tuturor.

Sarcini majore, de mare comple
xitate, revin in aceste zile și oame
nilor muncii de pe șantierele de 
construcții. luna decembrie fiind o 
lună de virf in privința punerii in 
funcțiune a obiectivelor de investi
ții planificate pe acest an. Econo
mia națională contează pe produc
ția acestor noi capacități, 
de aceea, așa cum a cerut 
cerea partidului, in aceste 
impune o amplă mobilizare _ ___
ror factorilor angajați în realizarea 
investițiilor — constructori, mon
tori, beneficiari și furnizori de uti
laje — pentru a asigura terminarea 
lucrărilor și intrarea grabnică in 
funcțiune a obiectivelor prevăzute 
să producă in acest an. Concomi
tent, aceeași atenție trebuie acor
dată realizării integrale a planului 
la construcțiile de locuințe.

Fără indoialâ, acest efort pentru 
îndeplinirea cantitativă, zi de zi, a 
planului, pentru recuperarea res
tantelor — acolo unde au apărut — 
trebuie să se desfășoare in condi
țiile exigențelor calitative statuate 
in intreaga noastră activitate eco
nomică. Nimeni nu are dreptul să 
opereze cu criterii discriminatorii 
cind e vorba de calitatea produse
lor, orice piesă, indiferent de di-, 
mensiunea sau de valoarea ei, ce- 
rindu-se a fi tratată cu egală im
portanță. în același timp, străduin
țele pentru realizarea integrală a 
producției planificate trebuie să se 
împletească cu preocupările pentru 
reducerea consumurilor materiale, 
a. cheltuielilor de producție, spre a 
se realiza o eficientă 
cît mai ridicată.

Răspunzînd chemării 
toare a partidului, a 
Nicolae Ceaușeșcu, să nu precupe
țim nici un efort, să muncim bine 
organizat, cu abnegație și elan re
voluționar pentru ca în fiecare zi 
care ne mai desparte de sfîrșitul 
anului rezultatele să se ridice în 
toate întreprinderile Ia nivelul ma
xim al posibilităților, astfel ca pla
nul pe 1981 să fie îndeplinit la toți 
indicatorii cantitativi și de efi
cientă. Cea mai bună pregătire a 
producției anului viitor este reali
zarea exemplară a planului pe 
acest an.

Tocmai 
condu- 
zile se 
a tutu-

economică

însufleți- 
tovarășului
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înaltele idealuri ale muncii pașnice, 
constructive oglindite în arta plastică

Expoziția de artă plastică a tineretului

Horiți RQȘCA: VIZITA DE LUCRU

Contribuția tinerelor ge
nerații de creatori la dez
voltarea artei contempo
rane românești, valoarea si 
rolul, artistic și ideologic, 
al acestei creații în cadrul 
artelor plastice actuale — 
iată tot «titea probleme 
care ar putea determina 
un dialog deschis privind 
forța de expresie și mesa
jul emotional conținute in 
lucrările artiștilor tineri. 
Un asemenea dialog, o ade
vărată demonstrație, reve
latoare sub aspectul afir
mării solidarității eu epoca, 
al reliefării climatului 
ideologic și estetic in care 
se formează tinerele gene
rații de creatori, a ceea ce 
am putea numi poziția di
namică a acestor artiști 
față de realitățile din jur. 
față de imaginea lumii în 
care trăim, o oferă expozi
ția republicană deschisă în 
sălile Dalles. Aflată acum 
la cea de-a 6-a ediție, a» 
coastă Expoziție de artă 
plastică a tineretului a de
venit, dealtfel, una din 
manifestările artistice tra
diționale — menită să 
creeze o imagine pe cit po
sibil concludentă asupra 
unui potențial creator mai 
puțin cunoscut.

Creația tinerilor artiști de 
pe întreg cuprinsul țării 
formează deci obiectul 
acestei cuprinzătoare expo
ziții, organizate sub auspi
ciile Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și Uni
unii artiștilor plastici. La 
baza alcătuirii ei a stat o 
riguroasă selecție, astfel in
cit lucrările cetor peste 250 
de. artiști expuse acum se 
situează din punct de ve
dere aî calității artistice la 
înălțimea exigențelor.

Expoziția oferă Intr-ade

văr o imagine concludentă 
asupra unui potențial ar
tistic nebănuit poate ; con
tribuie la concretizarea 
unor complexe modalități 
de a aborda pictura, sculp
tura, grafica, artele decora
tive și designul ; înregis
trează manifestări ale unor 
sensibilități specifice. Este 
o manifestare care aduce, 
în pofida virstei și a lipsei 
de experiență a multora 
dintre expozanți, o matură 
seriozitate in abordarea tu
turor acestor ramuri ale 
artelor plastice, o cumpă
nire a mijloacelor de ex
primare. care o apropie de 
manifestările colegilor d® 
breaslă deja afirmați. Ca Si 
in expozițiile anuale, mu
nicipale sau republicane 
ale artiștilor profesioniști,

și în această manifestare 
artistică a creatorilor ti
neri, concepții dintre cele 
mai variate au fost trans
mise prin intermediul lu
crărilor. Aparent divergen
te, tendințele care țin nu 
numai de explorarea uni
versului contemporan, de 
investigarea realității, cd și 
de abordarea unor forme și 
limbaje menite să exprime 
personale meditații și apti
tudini (și care pot fi depis
tate pe sintezele acestei 
expoziții) atestă, in același 
timp, extinderea și pro
funzimea unor fenomene 
culturale care au loc în zi
lele noastre pe tot cuprin
sul tării.

Amplu prezentate pe si
ntezele sălii Dalles, preocu
pările din domeniul inves

tigării sugestiilor miracu
loase ale culorii stau măr
turie unor serioase căutări 
creatoare, ale încercării de 
a fixa ipostazele variate 
ale unor realități specifice 
patriei noastre, ale realiză
rilor cu care se mindresc 
constructorii noii noastre 
societăți. Vizitele de lu
cru ale președintelui țării 
pe șantiere ale patriei, fi
xate in ample compoziții 
de Horia Roșea sau Doru 
Rotaru, lucrările inspirate 
de munea intensă desfășu
rată pe șantiere și ogoare, 
în laboratoare, lucrări cu 
caracter de simbol pentru 
dezvoltarea României so
cialiste, semnate de Al. Rc- 
cepovici (Dimensiuni con
temporane). Ratju Cotișcl 
(Șantier), Constantin Riti- 
voiu (Recolta). Ion Ressu 
(Canalul Dunăre-Marea 
Neagră), Virgil Mancșș 
(Tinerețe), Sorin Petrușcl 
(Nave) ș. a., se dovedesc 
purtătoare ale unor mesaje 
umane și afective.

Compoziția de inspirație 
istorică (Neasru Anghel, 
Alexandra Drăguțescn, Dan 
Mohanu), portretul (Anca 
Predvisocar, Zamfir Dumi
trescu), peisajul (Mari» 
Maneaș, Horia Paștina, 
Casla Csehl, Mihai Nice- 
dim, Ghearghe Gogescu), 
natura statică (Marinela 
Măntesen, Nicolae Geor
gescu, Bogdan Matei, Ilea
na Ploscaru) asociază valori 
ale sensibilității, ale atitu
dinii poetice în fata lumii 
cu semnificații ridicate 
pînă la prag de generali
zare.

Seriozitatea cu care a 
fost abordată sculptura, ca 
și prezenta în actuala ex
poziție a unor artiști înzes
trați precum Pavel Bucur, 
Ion Ianeut, Tiberiu Bent®, 
Nicolae Fleișsig, Leonard 
Răchită, Elod Kocsiș, Nico
la Șaptefrați, Maria Deac, 
artiști deja afirmat’, con
stituie, credem, premise 
dintre cele mai favorabile 
pentru afirmarea la un ni
vel calitativ superior a 
acestui domeniu. Structura

sintetică a multora dintre 
sculpturile prezentate, ex
primarea concentrată, den
să a sensurilor la este ca
racteristică.

în sectorul rezervat ar
sului se disting sruoaiele 
semnate de Alexandru Bă- 
13n si Ileana Mihaeia Po
pescu. grupaje eonsacrate 
lUPtei pentru dezarmare si 
Dace, idealuri care pretu
tindeni jn lume unesc for
țele si energia popoarelor 
în voința lor de a asigura 
un viitor casnic planetei 
noastre. Grafica se dove
dește un gen cu multiple 
posibilități de sugestie, 
de exprimare a unor 
preocupări de lare in
teres uman și social. Grafi
ca a devenit astfel pentru 
artiști precum Casia Csehi, 
Lucian Coeiuba, Anca Bo
ieriți, Letiția Molnar, pen
tru a da doar citeva exem
ple, o formă de atitudine 
necesară, manifestări ale 
unor bucurii interiorizate 
sau reflexive.

Etajul sălii Dalles pre
zintă creații de artă deco
rativă și design. Mai alee 
acest din urmă domeniu, 
organizat de secțiile de de
sign ale U.A.P. și Institu
tului de arte plastice ..Ni
colae Grigorescu" oferă in
genioase soluții de inte
grare a artei în spațiul so
cial. O atestă, de pildă, lu
crările semnate de Con
stantin Marinescu, Svetlana 
Uto, Dan Velescu. Rodica 
Zamian, Liviu și Sorin 
Turculeț — expresii ale 
spiritului de inițiativă, dar 
ei ale unei reale înzestrări 
creatoare.

Faveț-izind o imagine de 
ansamblu asupra creației 
tinerei generații de artiști, 
înlesnind o atit de necesară 
circulație a valorilor, expo
ziția de artă plastică a ti
neretului din sălile Dalles 
propune atenției generale 
lucrări deschise spre pro
blemele aemplexe ale epo
cii noastre, existența unui 
remarcabil potențial ar
tistic.

Marina PREUTU

Televizoare cu 
circuite integrate

Magazinele si raioanele speciali
zate ale comerțului de stat oferă 
spre vinzare toate tipurile de tele
vizoare cu circuite integrate reali
zate de întreprinderea „Electroni
ca11 din București.

Iată citeva caracteristici ale aces
tor televizoare : imagine bună, su
net clar, durată de folosire indelun- 
dată — datorită faptului că sint 
complet tranzistorizate ; reducerea 
consumului de energie electrică cu 
circa 33 la sută — prin îmbunătă
țiri constructiva ș| funcționale : sim
plificarea operațiunilor de depanare 
prin folosirea in construcția televi
zoarelor a modulelor funcționale, 
module care se pot schimba cu ope
rativitate ; funcționarea normală 
Chiar și la variații mai mari de ten
siuni pe rețea, datorită incorporă
rii unui stabilizator in aparat..

Garanția pentru buna funcționare 
a televizoarelor cu circuite integra
te este de 18 luni.

Denumirea 
televizorului

Diagonala 
ecranului

Preț 
(lei)

Olt 44 2 920
Olt 44 3 000
Snagov 47 2 920
Snagov 47 ■3 065
Sirius 50 3 050
Sirius 50 3 200
Diamant ei 3 600
Diamant 61 3 720

t V

Dați copiilor cimp de lucru, 
unelte și încredere!

Astfel ar putea fi sintetizată activitatea instructiv- 
educativă a Liceului agroindustrial Scornicești, 
prezentată la un recent schimb de experiență

Afișe de Alexandru BALAN

*■*

PROGRAMUL 1
ÎS,00 Fotbal : Dinamo București — I.F.K. 

Gtiteborg, meci retur !n Cupa 
U.E.F.A. Transmisiune directă de 
la București

H.SO închiderea programului
16,00 Telex
16,03 Teleșeoală
17,05 Tragerea Pronoexpres
17.15 Actualitatea muzicală
10,05 Omul si sănătatea
18.25 Revista CJntării României
18,șo ioni de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Universul femeilor
20.20 Teatru TV — integrala Shakes

peare. „Hamlet* — producție a 
studiourilor engleze B.B.C. Partea 
a Il-a

22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Buletin rutier a) Capitalei
19.40 Muzică de jâzz
39.20 Pentru curtea șl grădina dumnea

voastră
20,50 Din țările socialiste
20,55 Treptele afirmării
21.30 Anunțuri și muzică
21.40 Țeleeneiclopedia
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

In sistemul de pregătire a cadrelor 
necesare agriculturii noastre, liceele 
agroindustriale reprezintă o verigă 
de bază, pentru că aici se califică la 
nivelul exigențelor actuale viitorii 
muncitori agricoli și tot aici este pe
piniera de unde învățămîntul supe
rior de profil iși recrutează majori
tatea studenților. Mai mult poate de- 
eiț Ir alte licee, calitatea procesului 
instructiv-educativ este condiționată 
de desfășurarea procesului de invă- 
țămint in condiții cit mai apropiate 
de cele cu care vor fi confruntați 
elevii în viitoarea lor activitate.

Recent, la Liceul agroindustrial din 
Scornicești s-a organizat un schimb 
de experiență tocmai in legătură cu 
aceste aspecte, la care au participat 
toți directorii liceelor agricole din 
țară, cadre de conducere din Ministe
rul Educației și învățămintului, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. Consfătuirea a adus în 
fața participanților o experiență deo
sebit de instructivă, bogată in învă
țăminte și prin Însuși acest fapt a 
ridicat in fața organelor de partid și 
de stat, a factorilor de răspundere 
din ministere citeva probleme esen
țiale de a căror rezolvare depind in 
momentul de față perfecționarea in- 
vățămjntulul agricol, creșterea sub
stanțială a rolului său formativ-edu- 
cativ.

Iată, de pildă, citeva asemenea pro
bleme : se poate încredința elevilor 
liceului agroindustrial, chiar dacă 
sint in anii mari, soarta recoltei de 
pe sute de hectare ? Ce înseamnă a 
face practică in cazul liceelor de a- 
cest tip ? înseamnă doar a ajuta la 
stropit, la cules și la desfășurarea 
altor lucrări, de obicei mai simple 
sau, dimpotrivă, a răspunde de o 
anumită cultură de la pregătirea 
terenului pînă la recoltare ? Cu ce 
roade în plan educativ se soldează 
fiecare din aceste variante ? Căci 
este o mare deosebire intre a ajuta, 
a mai pune mina, și a organiza, a 
răspunde personal de tot ceea ce se 
întimplă pe tarlaua care ți s-a În
credințat ție, elev al liceului agricol.

„Pcntro ca viitorul absolvent să 
fie temeinic pregătit pentru practică, 
el trebuie să muncească practic — 
spunea, in cadrul schimbului de ex
periență, tovarășa Elena Bărbulescu, 
directoarea Liceului agroindustrial din 
Scornicești. Cel puțin pentru acest 
tip de liceu, a te rezuma la citeva 
ore de practică in anumite zile se 
dovedește cu totul insuficient, in 
multe privințe chiar contraindicat 
Extrem de important, esențial aș pu
tea spune, atit pentru formarea de
prinderii de muncă in agricultură, 
cit și pentru cultivarea dragostei 
pentru această muncă, este ca elevul 
să muncească în condițiile reale ale 
agriculturii și, mai ales, să poarte 
răspunderea pentru propria sa acti
vitate".

Cum se procedează in acoastă pri
vință la liceul agroindustrial din lo

calitate ? Două tarlale, una de circa 
700 de ha porumb sj alta de circa 150 
ha fasole sint îngrijite tot timpul — 
de la pregătirea terenului și pînă 
la recoltare — numai de către elevi. 
Doar însămintarea este făcută de că
tre mecanizatori cu experiență. în 
campaniile de primăvară și de toam
nă, școala întreagă este pe cimp — 
de la director pină Ia pedagog și în
drumătorii de practică. Totul este 
bine organizat și planificat. Atit ele
vii, cit și cadrele didactice servesc 
masa în cimp. Fiecare profesor 
răspunde de o grupă de elevi, 
căreia i se încredințează o anumită 
parcelă. Se știe care elevi aduc apă, 
care dintre ei înregistrează cantita
tea culeasă, care controlează calita
tea lucrărilor. Se practică un gen de 
acord global. Iar elevii, știind că nu 
fac doar practică, ci răspund de 
soarta producției, că ei cîștigă mai 
bine dară și producția este bună, 
muncesc altfel în toamna aceasta, 
de pildă, fiecare elev a cîștigat cile 
900 de lei, iar in primăvară cite 1 200 
lei.

Da, a crea condiții pentru ea elevul 
să știe că el este nu un simplu prac
ticant, ei un muneitor propriu-sla, cu 
toată răspunderea pe care o presu
pune acest statut, iată, am putea 
spune, cheia pregătirii temeinice a 
viitorilor lucrători agricoli, a educă
rii lor in spiritul atașamentului față 
de agricultură. Lucrind in Întregime 
o tarla sau deservind o Întreagă linie 
tehnologică 1» fabrica de conserve, 
îngrijind o întreagă plantație de 
pomi, cum se întimplă în prezent lu
crurile la Liceul agroindustrial din 
Scornicești, elevii se formează in 
spiritul muncii cinstite, făcute eu 
simț de răspundere, deprind ceea ee 
formează in fond alfa și omega suc
cesului in această profesie — sta
tornicia, perseverența, dăruirea.

Cu atit mai nefirești și mai păgu
bitoare ni se par situațiile, deloc 
rare, în care, din lipsă de încredere, 
practica elevilor se reduce la execu
tarea unor lucrări de care au nevoie 
una sau alta din unitățile agricole-- 
fără a exista posibilitatea continuită
ții și planificării muncii. înseși sla
bele rezultate cu care se soldează 
un asemenea tip de practică recla
mă soluții rapide pentru ca lntr-a- 
devăr viitorii absolvenți să se poată 
pregăti la nivelul solicitat de agri
cultura noastră.

Așa cum a reieșit din schimbul de 
experiență, pregătirea temeinică a 
elevilor din cadrul liceului agricol se 
face atit prin intermediul practicii in 
producție, cit și prin antrenarea vii
torilor lucrători ai ogoarelor, incă 
de pe băncile școlii, la o susținută 
muncă de cercetare, care să le cul
tive pasiunea pentru această activi
tate. Dar despre acest din urmă as
pect, intr-un articol viitor.

Paul DOBRESCU 
Emilian ROUĂ 
corespondentul „Sclnteii’

Expresivă metaforă 
muzicală dedicată păcii

Acești oameni harnici
din vatra satului

(Urmare din pag. I)

se. Nu mă pot opri. în final, să nu 
amintesc eă acești oameni acționea
ză energic, grăbind extinderea com
plexului zootehnic de 1 600 de capete, 
aparținind asociației economice de 
îngrășare a tineretului bovin, la 4 800 
do capete, apropiind inaugurarea 
acestui moment cu patru luni de zile.

Am Încercat să surprind numai 
citeva secvențe din ritmurile de 
viață ale Noioridului. Se desprinde 
limpede tdeea. urmărindu-le, că to
tul se poate cînd sentimentul dato
riei și al mindriei civice dă sens și 
deplinătate muncii. Cind oamenii sa
tului știu să fie cu adevărat oameni 
ni satului : cirrd atîtia și atîtia din
tre ci și-au făcut din statornicia pe 
această vatră o sacră datorie, știind 
să adauge frumuseții legendare a 
locurilor o nouă frumusețe — a 
muncii. Si satul isi înaltă în lumina 
limpede a acestui anotimp roade pe 
măsura vredniciei fiilor săi. Care 
știu și o dovedesc că „omul sfințește 
locul". Care știu că o revoluție agri
colă nu se face in straie de domni
șori șl cu ochii dilatați către munca 
altora, ci cu forte proprii, cu dina
mica propriei conștiințe. Deprtnzjn- 
du-si fiii, nepoții să le urmeze exem
plul. Să ducă mai departe, prin 
timp, mesajul de muncă, hărnicie si 
cinste al satului românesc diptot- 
deauna : azi inveșmîntat în hainele 
noi și generoase ale faptei socialiste. 
Acești oameni din soatiul Bihorului, 
la fel ca cei din mulțimea satelor tă
rii, dovedesc cu prisosință, prin 
munca lor. prin rezultatele muncii 
lor aceste adevăruri de aleasă fru
musețe. Și e frumos să-i admiri, dar 
mai frumos să-i imiți, să înveți din 
învățămintele loc.

r
Henriette Yvonne Stahl 

a debutat sub semnul rea
lismului. cu Voica. micro- 
roman din viata țărănimii, 
salutat cu elogii dg G. 
îbrăileanu. Si va rămine 
credincioasă acestei orien
tări si în cărțile urmățare. 
Lumea Investigată va fi 

' insă alta, tematica, de ase
menea. ne autoare intere- 
sind-o tot mai mult tipolo
gia citadină. Încercarea de 
a înțelege și explica prin 
analiză structura sufletului 
feminin si natura relațiilor 
interumane, perspectiva re
liefării acestora din variate 
unghiuri. în destinul eroi
lor intervin momente ten
sionale. situații limită, 
determinind atitudini ca
racterologice cu semnifica
ție morală, socială sau fi
losofică. E vorba ds un uni
vers pe care prozatoarea 11 
receptează nu o dată învă
luit în taine, controlat si dî 
alte legi decît cele , știute 
sau unanim acceptate. Re
alismul psihologic asimi
lează sugestii romantice. 
Adevărurile existențiale iși 
Înmulțesc Întruchipările și 
interogațiile. La nivelul, 
mereu, al verosimilului. Al 
unui verosimil acreditat si 
de experiență și de ipo
tezele gindirii științifi
ce. E ceea ce, in mare, 
caracterizează și Drum de 
foc. Romanul e complex, 
nu atit ca formulă, narați
unea fiind obiectivă, arhi
tectura impecabilă, cit ca 
problematică si ca viziune, 
scriitoarea vrind. in sub
text. să constate si să ara-

•) Henriette Yvonne 
Stahl : „Drum de foc"

te că formele cunoașterii 
sint multiple, că nici o 
cale nu trebuie ignorată, că 
parapsihologia e una dintre 
ele. eă există o „realitate 
a iluziei", că fapte Inex
plicabile țncâ vor ti expli
cate științific, că. ontolo
gic. realitatea e „sacră". 
Mă refer, in speță, la ob
sesiile filosofarde ale uno
ra dintre personaje. Dar 
si la tentativa autoarei de 
a supralicita evenimential 
teoriile personajelor Ema
nuel Reich și Ana Stavri,

se a adolescentei Marina, 
la faptul că. exact In ziua 
sorocită de același Reich, 
lui Vlad Axente i se oferă 
un post însemnat. în fond, 
eroii iși trăiesc avataruri
le șj dramele lor, la rigoa
re propria iluzie, dincolo 
de ceea ce tot Reich nu
mea, irt accepție metafizi
că. „Legile inexorabile ale 
Vieții". Ele ființează, neîn
doielnic, dar „Existentul" 
(altă vocabulă Îndrăgită de 
romancieră) nu se poate 
sustrage umanului. Supra-

menii, nu șe poate ajuta 
pe sine. Scrisorile trimise 
Veronei sint ale unui dis
perat. Dar și ale unui sin
guratic. Singurătatea la 
care face referire si in 
convorbirile cu Ana Sta- 
vrL O singuratică, evident 
de altă factură, e si Vero
na. Bănuită ele soț că ar fi 
infidelă- neiubită de fiică. 
neaccepțîndu-1 nici pe 
Reich, deși i se dăruise, 
îndrăgostită absolut plato
nic de mai ținărul Simon 
Sora, e o ființă debusolată.

Un roman 
al setei de comunicare*)

prin anume exploatare a 
lor la modul senzațional. 
Teorii cu Implicații esoteri- 
ce. afirmate oatettc. invo- 
cind conceptul de extaz, 
pe cele de revelație, de e- 
ternitate, de materie, da 
socialism, de dialectică. In
tr-o confuzie terminologi
că tutelară pentru anii i- 
mediat postbelici. Concep
te vehiculate in consecință, 
potrivit identității tempe
ramentale statutului inte
lectual si afectiv al perso
najelor. Dealtminteri. a- 
cestea se definesc, ca ata
re. nu prin adeziunea sau 
nonadeziunea la abstracții
le puse în circulație de ca
balistul Reich, ia interpre
tarea vindecării miraculoa-

tema fiind amendată in 
datele ei silogistice, prin 
dialectica realului. A con
cretului. A înălțărilor si 
prăbușirilor aleatorii. A 
străvechiului conflict din
tre aparentă si esență. 
Reich însuși. îndrăgostit 
de Verona, soția proteja
tului său Vlad. si mama 
Marinei, le cunoaște la a- 
dăpostul măștii sale de om 
pur. devastat însă sufle
tește de conștiința „împă- 
timirii" Și dorința, neputin
cioasă. de a se „despătimi". 
Personajul care părea în
truparea forței, posesor al 
unor puteri oculte, un ini
țiat. capabil să rezolve 
(prin relatiif probleme 
complicate, să-și ajute se-

Neinstare decît melodra
matic să-și releve condiția. 
Un singuratic sfirșeste a 
fi. prin reculegere, si Si
mon. .-.Drum de foc" e. prin 
aceștia, un roman al setei 
de comunicare. dar și ai 
imposibilei comunicări. Un 
roman al neîmplinirilor. O 
singuratică e. teoretic, și 
Ana Stavri. scriitoare, im
plicată în biografia tutu
ror personajelor. Străduin- 
du-se să le înțeleagă. Mai 
interesantă însă ca eroină 
decît ea observatoare. Ca 
femeie. După paisprezece 
ani de conviețuire cu Ion. 
unul dintre cei mai impor
tanți poeți ai României, 
din care e divulgat și un 
text inedit, legată acum de

Filip, prozator de mare 
viitor. Ana parcurge apa
rent resemnată experiența 
solitudinii esențiale. Pa
ginile dedicate ei si celor 
doi parteneri sint memo
rabile și prin valoarea lor 
istorico-literară si prin 
arta autoarei de a-șl indi
vidualiza. in context, per
sonajele. Artă risipită ge
neros si în cazul lui Vlad 
Axente. Ale cărui contra
dicții interioare sint truc- 
ficate. cu diabolică inteli
gentă. de Reich, ..Golem" 
al acestuia, experiment si 
instrument, el e dincolo de 
candorile native, victima 
propriului său mod de a fi 
și de a șe visa. Mai debu- 
solat decît Verona. Sfirși- 
tul lui în apele mării, fu
git de un iminent proces, 
are semnificația unei de
monstrații. Gelos, ambiți
os, nestăoînit, supus erori
lor. se înșeală mereu, pen
tru a fi înșelat, în cele din 
urmă, si de speranță. Ră- 
minînd singur. Nici măcar 
cu sine. Dar asupra sub
stanței romanului, asupra 
personajelor ce-1 populea
ză. asupra evoluției (sau 
involuției) lor. a locului 
ocupat in economia intrigii 
(cită există), dar mai ales 
a ideii de destin, asumat 
sau neasumat, se poate 
glosa. Cert este că „Drum 
de foc", roman al prăbuși
rilor. al iluziilor și al dez
iluziilor. al dragostei și al 
întrebărilor, e o carte a 
neliniștilor și căutărilor in 
care metafizica e dărima- 
tă de pe soclu.

Aurel MARTIN

Copiii lumii doresc pacea. Au 
aflat de la părinții lor, de la bunici, 
de la educatori, de la profesori că 
războiul este un cumplit flagel, că 
urmele lui tragice nu pot fi șterse, 
cjteodată, vreme de secole. Copiii 
lumii urășc războiul și glasul lor 
trebuie ascultat, dialogul cu ei. pe 
această temă, trebuie întreținut, 
astfel incit să cunoască si să în
țeleagă ca fiecare om este dator să 
facă tot ce-i stă în putință pentru 
a aduce pace pe pămint... Să dă- 
ruim deci copiilor versuri despre 
pace, să le daruim cintece închinate 
păcii și fericirii oamenilor si Diese 
de teatru si musicaluri. Asa cum a 
procedat si Sasa Licliy. cunoscut 
dramaturg din Ostrava (R. S. Ceho
slovacă). autor a numeroase pagini 
de succes, adresate copiilor și tine
retului, al piesei „Dragostea prin
țesei" — recenta premieră a Tea
trului Giulești. O temă generoasă 
pe care autorul o învăluie, in a- 
caastă lucrare citată, intr-o sa
vuroasă poveste cu împărați și 
șambelani, cu prinți și maeștri de 
ceremonii, în care relațiile protoco
lare iși pierd din rigiditate si totul 
balansează intre firesc și feerie, 
intre un timp de poveste si pre
zentul imediat. între real și fantas
tic. Așa se explica cum șambelanul 
ii apostrofează din ochi pe regele 
Pargundei. cum prințesa capricioa
să și zburdalnică se îndrăgostește 
de fiul meșterului păpușar, spre 
fericirea tuturor, și Iși lasă deo
parte năravurile, cum ministrul de 
război este de fapt un pasionat 
brutar, căruia niciodată nu i-a tre
cut Drin minte să-si construiască o 
armată, cum „joaca de-a războiul" 
il mihnește pe re"e și nici in 
ruptul capului nu vrea să sacrifice 
viața omenească într-o încleștată 
luptă, ci, dimpotrivă, dorința _ lui 
este ca „oamenii in pace să trăias
că / Și-n loc tot timpul^ să se duș
mănească / Mult mai ușor ar fi să 
se iubească... / Și-n înțelegere să 
viețuiască". Viata este darul cel 
mai mare pe care natura l-a 
dăruit omului si lucrul înțe
lept care trebuie făcut este 
ca soldatii de plumb să rămină 
simple jucării. Si. astfel, autorul 
Dlesei isi atinge scopul : „prin co
media mea am vrut să demonstrez 
spectatorilor că războiul este un 
fenomen nefiresc și, in majoritatea 
cazurilor, cu totul gratuit".

Așadar, premiera Teatrului Giu
lești se numește ..Dragostea prințe
sei". într-un decor funcțional, inge
nios (scenografia aparține tinerei 
Daniela Codarcea) — un baldachin 
care parcă pune în prim plan des
tinele personajelor sau. lăsindu-și 
faldurile, te plasează imediat in 
altă lume decît cea a palatului — 
regizoarea Geta Vlad construiește 
din piesa lui Sașa Llchy un specta
col pentru toate vîrstele — cum 
obișnuim să spunem — in care ver
va. spiritul, ritmul domină întrea
ga desfășurare, in care nu există 
clipe trenante și totul se țese cu 
tinerețe, cu vigoare. Este subliniată 
morala povestirii, sint luminate din 
plin concluziile, ceea ce trebuie re
ținut : „morile trebuie să macine 
făină si nu praf de pușcă"...... oa
menii in pace să trăiască". Specta
torii — copii, adulti — sint invitați 
să călătorească in lumea poveștilor, 
tărim pe care se pot afla multe a- 
devăruri despre lumea reală si că
lătoria este pasionantă pentru că 
muzica — autor Dumitru Capoianu 
— înnobilează In adevăratul sens al 
cuvîntului cupletele, duetele, corti
nele sonore, te prinde în virte.iul 
culorilor ei. te face să visezi. Iar 
dacă melodiile sint simple, ușor de 
reținut, inveșmintările orchestrale 
se dezvăluie cu mult rafinament, 
cu ecouri strawinskiene, jazistice, 
de band-uri moderne dînd mai 
multă strălucire, consistentă co
mentariilor muzicale. Se simte cum 
bucuria actorilor — in fața unor 
texte care li inspiră — plăcerea cu 
care iși interpretează rolurile, se 
transmite spectatorilor. Astfel au 
meritat din plin aplauzele : Jeaninc 
Stavarache, oare cu farmec și ta
lent. cu o remarcabilă mobilitate a 
expresiei, face . portretul prințesei 
capricioase. Lucia Cristian, dese- 
nînd cu umor chipul severei guver
nante care nu răzbește capriciile 
prințesei. Ion Anghel — mucalitul 
rege Olaf. Răzvan Vasilescu —sim
paticul Tolle. Sebastian Radovici — 
un maestru de ceremonii cu multă 
autoritate. „Dragostea prințesei" 
este un inspirat musical sau mai 
simplu o comedie cu muzică ce are 
toate datele pentru a fi jucată cu 
„casa închisă".

Smaranda OȚEANU

TELEORMAN • La Zimnicea s-a 
desfășurat o „Decadă a culturii", 
care a reunit ample acțiuni politi
ce. științifice, cultural-educative. 
Programul manifestărilor a cuprins, 
intre altele, simpozionul „Dezar
marea — imperativ vital al omeni
rii", expunerea „România de ieri, 
de azi și de miine". o intîlnire cu 
brigada științifică, o gală de filme 
românești, spectacole artistice. (Stan 
Ștefan).

BUZĂU * Amfiteatrul liceului 
„Bogdan Petrjceicu Hasdeu" din 
Buzău a găzduit un fructuos dia
log pe tema „Evoluția literaturii

române contemporane", la care 
și-au dat concursul AL Piru ei Eu
gen Simion, de la Universitatea din 
București. • Tot ia Buzău a avut 
loc o consfătuire națională de fizică 
și chimie Pe tema „Metode și mij
loace moderne de creștere a efici
enței învățămîntului în domeniul 
fizicii și chimiei". (Stelian Chiper).

BOTOȘANI • Peisajul spiritual 
al municipiului Botoșani s-a îm
bogățit cu un nou lăcaș de cultură 
— Galeriile de artă — cărora li s-a 
atribuit numele marelui pictor năs
cut în acest județ. Ștefan Luchian. 
Expoziția inaugurală reunește lu

crări ale celor mai valoroși artiști 
plastici născuți pe meleagurile bo- 
toșănene, între care — Luchian, 
Băncilă, Piliuță. Gabriela Manole 
Adoc, Ion Murariu. Florin Nicullu. 
(Silvettri Ailenei).

OLT • La Casa de cultură din 
Balș a avut loc festivalul județean 
al corurilor, sub genericul „Imn 
României socialiste". Au luat parte 
formații corale din Balș. Slatina. 
Caracal. Corabia și din alte locali
tăți. (Emilian Rouă).

COVASNA • Ansamblul folcloric 
„Măcieșul" al Casei de cultură a

sindicatelor din Sfintu Gheorghe, 
reorganizat la începutul acestei sta
giuni. prezintă, in mai multe loca
lități ale județului, un nou și bogat 
program artistic. • La galeriile de 
artă ale muzeului județean a avut 
loc un concert de muzică de came
ră. (Păljânos Maria).

SUCEAVA • Casa orășenească 
de cultură din Gura Humorului 
găzduiește expoziția de grafică mi

litantă. care reunește lucrările ar
tistului amator Radu Bercea. lucră
tor la Combinatul minier ..Sucea
va" din localitate. (Sava Bejinariu).

MUREȘ • Sub genericul „Gala 
laureaților", Casa orășenească de 
cultură din Reghin a găzduit un 
apreciat program cultural-artistic, 
la care și-au dat concursul colec
tive artistice din zona Mureșului 
de Sus, între care fluierașii din Ho- 
dac. călușarii din Batoș și Lunca 
Tecii, grupul vocal al femeilor din 
Șerbeni. formații laureate in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Gh. Giurgiu).

BIHOR • în organizarea Consi
liului județean Bihor al Organiza
ției pionierilor și a Inspectoratului 
școlar, in Oradea s-au desfășurat, 
timp de două zile, lucrările unui 
simpozion avînd ca temă „Contri
buția organizațiilor de copii la 
orientarea școlară și preorientarea 
profesională a tinerei generații". 
(Alexandru Peti).

DOLJ • S-au Încheiat Ia Craiova 
lucrările sesiunii jubiliare de comu
nicări științifice dedicate împlinirii 
a trei decenii de învățămint supe
rior electrotehnic in localitate. Ma
nifestarea, organizată de universi

tatea craioveană și Centrul de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică „Electroputere". a reunit 
cercetători, cadre didactice, specia
liști din numeroase centre universi
tare și institute, care au prezen
tat peste 160 comunicări științifice. 
(Nicolae Petolescu).

VASLUI • Filiala Bîrlad a So
cietății de Științe istorice a orga
nizat o sesiune de referate și co
municări științifice consacrată îm
plinirii a nouă decenii de la moar
tea lui Mihail Kogălniceanu. (Petru 
Necula),
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Puternicul răsunet în conștiința națiunii 

al cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din Capitală

Adeziunea noastră totală fată de nobilul obiectiv 
al eliberării omenirii de poverile si primeidiie 

cursei înarmărilor

Sosirea președintelui Partidului African 
al Independenței din Senegal

„Toate națiunile 
să se prindă 

în hora păcii"
Simbătă, in marea Piață a Pala

tului Republicii din Capitală, m-am 
numărat eu printre cei peste 
300 000 de oameni ai muncii care, 
răspunzind inițiativei de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu, și-au 
exprimat hotărirea fermă de a 
acționa pentru o lume fără arme și 
fără războaie. Cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
grandioasa adunare populară consa
crată dezarmării și păcii imi stăruie 
și acum in minte. Ideile păcii cu
prinse in ița pot și trebuie să ro
dească. Noi, țăranii din județul 
Buzău, ne angajăm si le asigurăm 
un cimp fertil, pentru că numai 
astfel vom putea semăna in brazde
le pământului străbun semințele 
belșugului.

Ne simțim minări pentru că ini
țiativa nobilă a președintelui țării 
face să se vorbească cu tot mai 
mult respect despre România pe 
toate meridianele globului.

Fiindcă de aici, din milenara 
noastră țară, a pornit apelul la ra
țiune și liniște adresat tuturor na
țiunilor lumii de poporul nostru 
pașnic, iubitor de prietenie și co
laborare. Sintem mindri că apelul 
a germinat din inițiativa și gân
direa, din simțirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, românul in 
pieptul căruia bate inima fierbinte 
a celui mai înflăcărat patriot al 
națiunii, bărbat de stat și conducă
tor de țară care se distinge ca 
una dintre marile personalități 
ale vieții internaționale, militant 
neobosit pentru cauza dreaptă a 
păcii și libertății popoarelor, a înțe
legerii depline intre toate națiunile 
lumii.

Este in firea noastră, a români
lor, să luptăm pentru liniștea pa
triei străbune, pentru seninul ceru
lui său. Am cunoscut din moși stră
moși pecinginea neagră a războiu
lui. Mamele noastre au udat cu 
lacrimile amare ale durerii timpu
rile de cenușă pe care au căzut fiii 
și bărbații neamului, in furtunile 
războiului, atunci tind țara ne-a 
chemat să-t apărăm fruntariile, să-i 
păstrăm pămintul și ființa națio
nală. Vrem să știe oricine că noi, 
românii, dorim ca pămintul scump 
al patriei să fie brăzdat de pluguri, 
nu de șenilele tancurilor și de 
gropile bombelor, vrem ca din glia 
strămoșească să răsară griul și nu 
cimitirele unui cataclism nuclear. 
Spunem cu toată ardoarea un NU 
hotărit războiului. Cerem tuturor 
națiunilor să nu se întreacă in poli
goane și arsenale militare, ci să 
vină cu fruntea senină in hora 
păcii, să se întreacă in producerea 
grinelor, in construirea fabricilor si 
caselor mindre, in clădirea demni
tății naționale, a unei lumi mai 
drepte șl mai bune pe planeta 
Pămînt.

Ghcorjjhe DINU
Erou o Muncii Socialiste, 
preșec .ntele cooperativei 
agric ,'le de producție Smeeni, 
jude ul Buzău

f

Chemarea păcii
\

l-

Tu, omule, te-apropie de mine,
Dă-mi mina să ne-o strîngem bărbătește, 
Cit amindoi sintem stăpini pe viață
Hai să ne înțelegem omenește.

Și visul nostru fie pururi tînâr
Și in poeme sâ topim cuvîntul, 
Dă-mi mina, omule de pretutindeni, 
Cu flori de pace sâ-nflorim pâmintul.

Căci nu vom fi iertați nici azi, nici miine. 
Nici cînd doar amintire vom mai fi, 
Că nu ne-am dat la timp, in pace, mina 
Și n-am știut prin timp a ne iubi.
Hai, omule, te-apropie de mine, 
Și in poeme să topim cuvintul,
Dă-mi mina să ne-o stringem omenește 
Și odă păcii să ne fie cîntul.

Viorel COZMA

„Atomul să facă 
mai frumoasă,

Grandioasa adunare populari de 
la București, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de 
dragostea cea mai profundă pentru 
oameni, de înaltă răspundere pen
tru destinele omenirii. Apelul lansat 
eu acest prilej către popoarele din 
întreaga lume mi-au amplificat 
sentimentele de adinei satisfacție 
cu care întregul nostru popor a pri
mit noile inițiative de pace ale se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii.

Fac parte dintr-un popor al cărui 
crez dintotdeauna a fost intim le
gat de pace și care n-a rivni.t 
niciodată la bunurile altor popoare. 
Dimpotrivă, de-a lungul istoriei, 
poporul român a trebuit să-și apere, 
cu grele jertfe de singe, propriile 
bunuri, însăși ființa națională în 
fața cotropitorilor. Poate că tocmai 
de aceea dorința de pace e atit de 
înrădăcinată in noi și atit de pu
ternică ne este credința că stă în 
puterea oamenilor, a popoarelor, tă 
înlăture definitiv războiul ca pe cel 
mai teribil dușman al vieții. Pentru 
Că, astăzi, arsenalele pun in primej
die nu numai viețile unui număr 
incalculabil de oameni, ci viața 
umană ca atare, tn fața acestei pri
mejdii se ridică insă cu hotărîre 
voința popoarelor, așa cum arată 
uriașele manifestații in favoarea 
păcii și dezarmării desfășurate la 
Bonn. Londra. Amsterdam sau la 
București. Nu putem decit să ne 
mindrim că, la chemarea iubitului 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, glasul oamenilor muncii 
din România răsună cu putere, ală
turi de cel al tuturor forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni, ce
tind să se renunțe la amplasarea 
de noi rachete nucleare în Europa 
și să fie retrase cele existente, să 
fie oprită cursa înarmărilor, in spe
cial a celor nucleare, pentru ca lo
cuitorii continentului nostru atit de

„Un îndemn care, sînt convins, 
va găsi ascultare in inimile 

tuturor popoarelor iubitoare de pace"
Am urmărit, cu emoție, cuvinta

rea de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la marea adunare 
populară din Capitală consacrată 
dezarmării generale, securității, co
laborării și păcii. M-am simțit si eu 
prezent acolo, așa cum au fost cu 
inimile lor toți oamenii muncii din 
întreprinderea noastră, români, ma
ghiari și de altă naționalitate. $i 
de astă dată secretarul general al 
partidului nostru, președintele țării 
a spus răspicat, să audă toată lu
mea. în numele întregului popor 
român că ,Acum. cit sintem încă 
in viață, să facem totul pentru apă
rarea dreptului suprem al popoare
lor. al oamenilor, la existența li
beră, la viață".

Eu, care am apucat tă văd cu 
ochii distrugerile provocate de 
război și am participat, alături de 
întregul popor, la vindecarea aces
tor răni adinei prmtr-o muncă de 
zi și de noapte, in condiții deosebit 
de grele, nu pot să nu mă alătur 
celor spuse de secretarul general al 
partidului. Sint convins că vibranta

Speranțe și certitudini

Nina CASSIAN

Tatăl meu a trăit trei răz
boaie, soț-ul meu două, eu unul. 
Dar chiar cei tineri și foarte ti
neri nu au nevoie de prea multă 
lectură, vizionări de filme, în
registrare a amintirii altora sau 
imaginație proprie, pentru a 
respinge cu întreagă ființa lor, 
cu instinctul afectivității si con
știința lor. asemenea eventuali
tate a forței distrugătoare. Si nu 
e om să nu știe, chiar dacă nu 
din experiență directă, că recon
strucția materială durează ani 
lungi și grei, dar că pustiirea 
morală se poate întinde pe de
cenți șl, uneori, să nu mai poată 
fi vindecată niciodată. Si totuși 
războaie au fost și sint. In ciuda 
logicii și aspirației umane 
firești, regii oculte, rapace, țoii 
laolaltă sau fiecare înscenează, 
simulează și stimulează conflic
te. provoacă și întrețin psihoze 
de expansiune și dominație 
incit, ca în ultimul război mon
dial. am asistat la adevărată 
frenezie asasină.

Specificul vocației de scriitor 
implică și capacitatea — chiar 
obligația, de a trece dincolo 
de suma faptelor, de a depăși 
perimetrul strict al unui destin 
individual, pentru a atinge 
semnificația profundă si de 
durată a ceea ce se întimplă in 
afara si inlăuntrul nostru. Isto
ria omenirii, cea exterioară și 
cea interioară, e plină de masa

viața oamenilor 
mai bogată"

încercat de trecutele războaie. în
treaga suflare omenească să fie 
scutită de spectrul unei conflagrații 
catastrofale, să se poată dedica pro
gresului și bunăstării.

Mi-au produs o mare bucurie și 
satisfacție cuvintele rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la marea 
adunare populară din București, 
inclusiv sublinierea faptului ci a- 
ceastâ grandioasă manifestare con
stituie o elocventă expresie a soli
darității poporului român cu toate 
forțele care, pe diferite meridiane 
ale lumii, iși ridică cu fermitate 
glasul in apărarea celui mai de 
preț drept al omului, dreptul la 
viață, care nicăieri nu poate fi asi
gurat decit prin eliminarea arme
lor, in primul rind a celor nucleare.

Ca profesoară și mamă iubesc 
glasurile cristaline ale copiilor, pri
virile lor limpezi și candide Și nu 
vreau pentru nimic in lume ca 
aceste priviri să fie umbrite de 
negura războiului. Și tot ca profe
soară — de fizică — împărtășesc 
din inimă chemarea președintelui 
țării ca atomul să fie lăsat la locul 
său firesc, in materie, să aducă lumi
nă in sate și orașe, in casele oame
nilor, să le facă viața mai frumoasă, 
mai bogată. Doresc ca fiica mea. 
alături de toți tinerii din România, 
să aibă parte numai de liniște și 
pace, să poată contribui la progresul 
patriei. Cred că nu există undeva o 
mamă care să nu-i dorească același 
lucru copilului ei. De aceea sînt 
convinsă că. unindu-se in gind si 
faptă, oamenii de bine din toate 
colțurile lumii vor face să triumfe 
pacea, spre a lăsa generațiilor 
de miine o planetă înfloritoare, 
călăuzită de lumina rațiunii.

Viorica DRĂGUȘANU 
profesoară de fizică,
Liceul „Tudor Vladimirescu" - 
București 

chemare la pace și dezarmare, care 
constituie miezul cuvîntării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, fiu iubit 
al poporului, va găsi ascultare alit 
în rindul marilor puteri deținătoare 
de arme de distrugere in masă, cit 
și in inimile tuturor popoarelor iu
bitoare de pace si libertate, de o 
viață demnă și prosperă. Noi, mun
citorii, inginerii și tehnicienii de la 
întreprinderea „Metalul roșu" din 
Cluj-Napoca, care ducem o bătălie 
a păcii fabricînd utilaje pentru in
dustria ușoară, promovind tehnica 
și tehnologiile moderne, ii mulțu
mim din toată mima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru strălucita 
cuvîntare rostită la marea adunare 
populară din Capitală și îl asigu
răm de deplina adeziune și încre
dere în înalta misiune de pace ce 
i-a fost încredințată de poporul 
român.

KATAI Arcadie 
maistru, întreprinderea 
„Metalul roșu" Cluj-Napoca

cre și de îmbrățișări, de erori și 
de triumfuri ale cunoașterii, de 
înrobiri și de eliberări, de tnoar-_ 
te și de renaștere. S-ar zice că 
un echilibru fatal planează asu
pra colectivității umane, o lege 
egali cu un blestem — dacă 
n-am fi descoperit citeva din 
sursele răului, daci n-am fi 
aflat cite dezastre atr fi putut fi 
evitate, dacă omenirea n-ar fi 
dovedit tn evoluția ei contradic
torie, dar indiscutabilă, forța de 
a înțelege mecanismele si de a 
le înriuri.

Sfirșitul secolului nostru, pe 
lingă atttea reușite ale geniului 
creator, este marcat si de o 
monstruozitate: crearea unor 
arme in stare să distrugă de 
citeva ori populația globului — 
și intr-un timp record — incit 
cei care pomenesc de folosirea 
acestora ne fac să ne îndoim, 
deopotrivă, de integritatea lor 
mintală, ca și de însuși instinc
tul de conservare al speciei.

Față de imensul potențial 
economic, financiar și militar al 
citorva, marea majoritate a lu
mii are, in schimb, puterea 
imensă de a se opune, imensul 
dor de a trăi nedesfigurat, de a 
iubi in lumină, de a da vieții 
relieful valorii, imensa speran
ță. vecină cu certitudinea, că ra
țiunea și înălțimea morală vor 
împiedica sinuciderea omenirii.
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„Cuvîntul președintelui 
— gindul și voința 

noastră"
Not, minerii de la Roșia Montană, 

am urmărit cu sentimente de 
nespusă mîndrie patriotică cuvin
tarea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la marea adunare populară de la 
București. Chemarea sa înflăcărată 
la înfăptuirea noului deziderat al 
dezarmării și păcii, la apărarea 
dreptului suprem al popoarelor, 
dreptul la existență liberă, la viață 
au găsit un larg ecou In inimile 
noastre, deoarece dau glas gîndu- 
rilor șt simțămintelor fiecăruia din
tre noi, întregii noastre națiuni.

Legați dintotdeauna de munții 
noștri, de bogățiile lor, de plaiurile 
și cimpiile noastre, de istoria aces
tui neam — zbuciumată, dar plină 
de glorie și măreție — minerii de 
la Roșia Montană văd in noile Ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in Apelul adre
sat popoarelor lumii o strălucită 
expresie a consecvenței cu care cei 
mai iubit fiu al poporului nostru 
acționează pentru promovarea inte
reselor vitale ale României socia
liste și ale întregii umanități. Ei 
spun intr-un singur glas NU! cursei 
înarmărilor. NU I războiului. NU ! 
bombelor atomice și cu neutroni, 

în adunările care au avut loc re
cent și in unitatea noastră, minerii, 
intr-o deplină și impresionantă uni
tate, și-au exprimat ferm hotărirea 
ca, împreună cu întregul popor, să 
facă totul pentru aplicarea In viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului — politică de 
pace și colaborare între popoare, ce 
întruchipează în cel mai înalt grad 
năzuințele și visele de veacuri ale 
harnicului și pașnicului nostru popor.

Ioan BERINDE1
miner la Exploatarea Roșia 
Montană, județul Alba

Marți dupâ-amiază a sosit la Bucu
rești tovarășul Majhemout Diop. pre
ședintele Partidului African al Inde
pendenței din Senegal, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. face o vizită în 
țara noastră.

Marți a sosit în Capitală Lothar 
Spăth, prim-ministru al landului Ba- 
den-Wiirttemberg, vicepreședinte al 
Uniunii Creștin-Democrate din Re
publica Federală Germania, care ne 
vizitează țara Ia invitația Consiliului 
Național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Cronica zilei
Marți, tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor Externe, a pri
mit pe Mohamed Haidarah Msdoos, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Democrate 
Populare a Yemenului în Republica 
Socialistă România, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
în cadrul înțelegerilor de colabo

rare dintre uniunile artiștilor plas
tici din România și Polonia, marți 
la amiază e-a deschis in sala „Că
minul artei" din Capitală o expzw.i- 
ție de grafică poloneză. Expoziția 
reunește 50 de lucrări recente ale 
unor apreciat! piasticieni, oferind o 
imagine cuprinzătoare a dezvoltării 
graficii poloneze contemporane. 
Semnificația expoziției în contextul 
relațiilor culturale dintre cele două 
țări, varietatea tematică și tehnica 
de lucru a exponatelor au fo6t rele
vate în alocuțiunile rostite de criti
cul de artă Mihai Ispir și graficiană 
Maria Luazckiewicz Jastrzebska.

La deschiderea expoziției au asis
tat membri ai conducerii Uniunii ar
tiștilor plastici, artiști plastici și cri
tici, alți oameni de cultura și artă, 
un numeros public.

Au luat parte Boleslaw Koperski, 
ambasadorul Poloniei la București, 
și membri ai ambasadei.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Marți, la sala „Arghezi" din Capi

tală s-a deschis expoziția „Arta 1 900 
(J ugendstil)", pusă la dispoziție de 
Institutul de cultură ,.Goethe" din 
MUnchen și organizată sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, cu concursul Ambasadei 
R. F. Germania la București. Expo
ziția reunește aproape 300 de pa
nouri fotografice și piese originale. 
Rețin atenția imagini ale unor monu
mente arhitecturale de excepție, ale 
unor valoroase porțelanuri, piese de 
ceramică și mobilier, broderii, reali
zate in centre artistice de renume din 
Franța. Belgia. Anglia, Olanda, Ita
lia, Austria, S.U.A.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Viorel Oprea, directorul Oficiului de 
expoziții, și Michael Jovy. ambasa
dorul RUF, Qe^gnama. la București.

Au luat parte Ladislau Hegedus, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. U- 
niunii artiștilor plastici. Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați in tara 
noastră și membri ai corpului diplo
mație.

★
Una dintre realizările deosebite 

ale cinematografiei japoneze actuale 
— „Viața lui Chikuzan" — în regia 
lui Kaneto Shindo. a fost prezentată 
marți seara la cinematograful 
„Studio" din Capitală.

Manifestarea Se înscrie în contex
tul bunelor relații de colaborare cul
turală româno-japoneze, fapt subli-

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Datorită unor lucrări ce se vor 

efectua în stația de cale ferată 
București-Nord, care conduc la în
chiderea unui fascicul de linii, du
minică, 13 decembrie, intre orele 
8—14, trenurile de călători 5001. care 
circulă pe distanța București — Su
ceava, 1103 — București — Pietroșița, 
1005 — București — Timisoara, 1304 
de Ia Roșiori, 4002 de la Satu Mare, 
4006 de la Baia Mare. 1094 de la Pi
tești vor pleca și vor sosi în gara 
Easarab. in loc de București-Nord,

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 și 12 

decembrie. In țară : Vremea va fi re
lativ caldă, îndeosebi în sudul țării, in 
regiunile nordice urmînd să se răcească 
în a doua parte a intervalului. Cerul 
va Ii schimbător in Oltenia. Muntenia 
și Dobrogea. unde vor cădea ploi Izo
late, tn celelalte regiuni precipitațiile 
vor fi Ia început mal ales sub formă

• ANUARUL DEMO
GRAFIC AL O.N.U. Ultima 
ediție a anuarului demografic e- 
laborat de O.N.U. arată că popu
lația lumii atinge circa 4,5 mi
liarde locuitori. Din aceștia, a- 
proape 59 la sută trăiesc in 
Asia, cite li la sută în Europa 
și Africa, circa 8 la sută in A- 
merica Latină, 6 la sută in U- 
niunea Sovietică, mai puțin de 
6 la sută in America de Nord și 
mai puțin de l Ia sută in O- 
ceania. Cele mai populate țări 
sint. in ordine : R.P. Chineză, 
India, U.R.S.S„ S.U.A.. Indo
nezia. Brazilia. Japonia. Ban
gladesh. Malawi deține rata cea 
mai tnaltă a nașterilor (51,4 la 
mia de locuitori), iar Islanda — 
recordul speranței de viață — 
73 de ani; în Liberia și Burundi, 
care se numără printre țările 
cel mai puțin dezvoltate, numă
rul copiilor morți înainte de a 
împlini virsta de un an depă
șește 150 la mie. în ceea ce pri
vește știința de carte, cel mai 
ridicat număr de analfabeți este

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
timpinat de Tamara Dobrin, preșe
dintele executiv al Consiliului Națio
nal al F.D.U.S., de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Michael Jovy, am
basadorul R.F. Germania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

niat și în deschiderea spectacolului 
de gală de criticul Călin Căliman și 
ambasadorul Japoniei la București, 
Yuzuru Murakami,

Au participat Ion Găleteanu, 
secretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației cineaștilor. In
stitutului român pentru relațiile cul
turale eu străinătatea, alti oameni 
de artă și cultură, numeroși iubitori 
ai artei filmului.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București șl membri ai corpului di
plomatic.

♦
în zilele de 7 și 8 decembrie a avtit 

Ioc la Academia de Studii Economice 
dezbaterea științifică cu tema „Pro
blemele noului mecanism economico- 
firtanciar. ale perfecționării autocon- 
ducerii muncitorești si autoaestlunii 
economice în diferite sectoare ale 
vieții sociale", manifestare organizată 
in colaborare cu Academia de științe 
sociale și politice. Academia „Ștefan 
Gheorghiu", Institutul central de cer
cetări economice și revista „Era so
cialistă".

Au participat cadre didactice, cer
cetători științifici, specialiști in pro
ducție din Capitală si alte centre 
universitare: care au dezbătut proble
me actuale Si de perspectivă, teore
tice si practice, privind functionarea 
economiei noastre naționale, in lumi
na documentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 25—26 noiembrie a.c.

(Agerpres)

-ceres": Penuria alimentară mondială; 
problemă majoră a lumii contemporane

Revista „Ceres", editată de Organizația Națiunilor Unite pentru Ali
mentație șl Agricultură (F.A.O.). publică, sub semnătura lui Edouard 
Saouma, directorul general al acestei organizații, un interesant articgl 
care, pornind de la necesitatea stringentă a soluționării problemelor acute' 
ave alimentației pe plan mondial, 
unui mecanism internațional menit, 
țările rămase in urmă, să asigure 
acestor țări in situațiile de criză.

„Penuriile alimentare acute, cu 
cortegiul lor de suferințe, continuă 
să păteze bilanțul general al condi
ției umane — se arată în articol — 
ceea ce impune ingeniozitatea și ho- 
tărirea de a intensifica eforturile 
pentru a consolida mijloacele de 
apărare împotriva situațiilor catas
trofale.

Una din marile slăbiciuni ale a- 
cordurilor internaționale, a căror 
funcție este de a lupta împotriva 
penuriei alimentare, este aceea de a 
nu avea capacitatea de a avertiza la 
timp eventualitatea unei crize. Intre 
timp, F.A.O. a creat un sistem mon
dial de informare și de alertă rapi
dă cu privire la alimentație și agri
cultură. Acum, noi putem, lună de 
lună, să ținem statele membre la 
curent cu situațiile agricole defavo
rabile și cu penuriile alimentare. 
F.A.O. a creat, de asemenea. Rezer
va alimentară internațională de ur
gență, ce funcționează de patru ani 
în baza unei invitații adresate gu
vernelor de a constitui, în măsura 
posibilului, rezerve alimentare și 
fonduri in ipoteza urgențelor inter
naționale. La rindul său. a șaptea 
sesiune extraordinară a Adunării 
Generale a Națiunilor Unite a reco
mandat crearea unei rezerve, al că
rei nivel nu trebuie să fie mai mic 
de 500 000 tone.

In cadrul noii Convenții privind 
ajutorul alimentar, intrat în vigoare 
în luna iulie a.c., guvernele dona
toare s-au angajat să furnizeze pen
tru anul in curs un ajutor alimen-

de ploaie, apoi și de lapoviță s! ninsoa
re. Viului va • prezenta intensificări 
locale mai ales în zona de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus S și plus 5 grade, iar cele ma
xime între minus 1 șl plus 9 grade. 
Ceață locală, tn București : Vreme re
lativ caldă, cu cerul schimbător. Ploaie 
de scurtă durată. Vint slab plnă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 1 și plus 2 grade, 
iar cele maxime între 3 și 6 grade. 
Condiții de producere a ceții. (Coznellu 
Pop, meteorolog de serviciu).

în Togo (84 la sută), Maurita
nia (82,6 la sută), Liberia (79 la 
sută) și Haiti (76,7 la sută).

© BACTERII... TORCĂ
TOARE. La Universitatea din 
Carolina de Nord (S.U.A.) se 
studiază o categorie de acetobac- 
terii care sintetizează benzi de 
celuloză. Dacă aceste cercetări 
vor fi încununate de succes, vor 
fi create probabil microorganis
me producătoare de fire de ce
luloză din apă. aer si săruri mi
nerale. in măsură să înlocuiască 
bumbacul, inul și alte plante 
textile. Acest gen de bacterii 
produc flecare, zilnic, cite 3—4 
milimetri de fir de celuloză, fo
losind drept materie primă glu
coza. Dar metodele ingineriei 
genetice permit, in principiu, 
transmiterea de gene producă
toare de celuloză unor microor

U.R.S.S.:
Pentru sporirea fertilității

în Uniunea Sovietică 
cunoaște o creștere 
substanțială nroductia 
îngrășămintelor chi
mice. Dacă în anul 1960 
s-au produs 3,3 milioa
ne tone în substanță 
utilă. în 1965 s-a aiuns 
la 7,4 milioane tone. în 
1970 — la 13,1 milioa
ne tone, iar anul tre
cut — la 24,8 milioane 
tone. în actualul cin
cinal fabricile acestei 
ramuri urmează, notri- 
vit Dlanului. să-si soo- 
rească nroductia cu 50 
la sută, in orimul rînd

R.S. F. IUGOSLAVIA:
Valorificarea
Valorificarea depli

nă a potențialului hi
droenergetic este una 
dintre sarcinile cete 
mai importante ale 
dezvoltării economice 
a Iugoslaviei. în pre
zent, puterea instalată 
totală a centralelor 
hidroelectrice aflate 
pe cursurile de apă de 
pe teritoriu! tării se 
ridică la 6126 mega
wați. producția anuală 
fiind de circa 25 mi
liarde kilowati-oră.

Proiectele întocmite 
de specialiști prevăd 
construirea in urmă
toarele două decenii a

prin utilizarea mal in
tensă a potențialului 
productiv existent.

Fată de perioada 
1961—1965. volumul a- 
nual de îngrășăminte 
livrate agriculturii a 
sporit de aproape 4,5 
ori. In cursul cincina
lului trecut unitățile 
agricole au primit 
circa 93 de milioane 
de tone. în 1960 au 
fost administrate cu 
puțin peste 12 kg de 
substanțe nutritive la 
hectar : în 1970 aceas
tă cifră era de 47 kg.

că producția anuală cu 
25 miliarde kWh prin 
utilizarea completă a 
potențialului Dunării 
Si a unor riuri cum 
sint Drava, Drina, 
Mura, Trebisnîta. Ne- 
retva. O serie de șan
tiere au și fost des
chise. în apropierea 
localității Bajina-Bas- 
ta, pe Drina. se con
struiește o hidrocen
trală care va furniza 
un miliard de kWh 
energie electrică pe 
an. Cele două ge
neratoare, cu o pu

R. D. GERMANĂ
Portul Rostock își lărgește capacitatea

Portul Rostock, prin
cipala poartă maritimă 
a Republicii Democra
te Germane, prin care 
se transbordează a- 
nual 15 milioane tone 
de mărfuri, iși lăr
gește în prezent ca
pacitatea. Se află în 
curs de amenajare noi 
bazine, se construiesc 
r.oi cheiuri. Se preve
de ca. oină în 1985. ca
pacitatea oortului să

ajungă la 23 milioane 
tone și. totodată, să 
fie accelerate operații
le de Încărcare și des
cărcare a navelor. 
Pentru traficul măr
furilor cu ajutorul 
traulerelor, care se 
dezvoltă rapid odată 
cu extinderea con- 
teinerizării,. se con
struiește. in partea de 
sud a portului, un nou 
terminal de transbor- 
dare cu o suprafață de

se refera la modalitățile de creare a 
alături de dezvoltarea agriculturii în 

nevoile de alimente ale populației 

tar de 7,6 milioane tone de cereale 
— o creștere considerabilă in raport 
cu angajamentul anual anterior, care 
prevedea 4,2 milioane tone. Se poate 
deci crede că. chiar într-o situație 
de criză, ajutorul alimentar total nu 
se va reduce la fel de brutal ca in 
cazul situației de urgentă din 
1973—1975.

Desigur, reacția comunității inter
naționale la situațiile de criză este 
de o importantă crucială, dar crearea 
in țările cu venituri mici a unor me
canisme și posibilități care să com
penseze deficitele producției agrico
le și să dea agriculturii mijloacele 
de a se reface după o catastrofă de 
origine naturală sau umană imbracă 
o importanță și mai hotăritoare pen
tru viitorul securității alimentare. 
F.A.O. a înscris numeroase proiecte 
de urgentă in cadrul Programului 
său de cooperare tehnică. Această 
procedură permite, practic, finanța
rea proiectelor și garantarea prom
ptitudinii intervențiilor de urgență 
în caz de secetă, inundații, invazii de 
lăcuste, boli ale plantelor și alte ca
lamități. Acest nou mecanism de in
tervenție imediată constituie o con
tribuție remarcabilă, avîndu-se in 
vedere modestia mijloacelor angaja
te, dar încă insuficientă pentru a 
elimina pericolul ce poate amenința 
milioane de vieți omenești. A deve
nit imperativ să facem tot ce ne stă 
în puteri, în contextul internațional 
actual, pentru a pe înarma și mai 
bine in vederea combaterii acestei 
amenințări. Acesta este motivul 
pentru care s-a elaborat Pianul de 
acțiune pentru securitatea alimenta
ră. Planul invită statele membre să 
adopte politici proprii de stocare de 
cereale și preconizează măsuri spe
ciale pentru a ajuta țările cu venit 
mie să-și acopere nevoile curente de 
importuri de produse alimentare.

în ultimul deceniu, țările în curs 
de dezvoltare au trebuit să facă față 
creșterii vertiginoase a costului im
porturilor lor de produse alimenta
re : volumul nu a crescut, dar nota 
de plată este mai scumpă. în medie, 
țările cu venit scăzut s-au văzut 
obligate să afecteze aproape un‘ sfert

ganisme verzi care vor lua glu
coza nu dintr-un mediu de hră- 
nire, ei o vor sintetiza singure 
din apă și oxid de carbon. S-ar 
putea, așadar, ca în viitor bac
teriile „torcătoare" să ne ofere 
țesături mai rezistente si mai 
ieftine decit cele din bumbac !

• NOI ZĂCĂMINTE 
DE PETROL Șl GAZE. 
Aproape în toate regiunile eco
nomice ale U.R.S.S. se extrage 
petrol, relatează agenția T.A.S.S. 
Numai in cincinalul care a tre
cut au fost descoperite peste 100 
de noi zăcăminte de petrol, gaze 
și gaze condensate. S-au dat în 
funcțiune mari sisteme de con
ducte petroliere cu o lungime 
totală de aproximativ 60 000 km. 
Se dezvoltă continuu si indus
tria gazelor, ea devenind o 
mare ramură rentabilă. Lungi

ogoarelor
iar anul trecut — de 
circa 80 kg. în 1985 li
vrările se vor ridica 
la 115 milioane de 
tone, ceea ce va în
semna 117 kg de sub
stanțe nutritive la 
hectar.

Totodată, agricultu
ra sovietică primește 
cantităti sporite de 
mijloace chimice de 
protejare a culturilor 
împotriva dăunători
lor. în felul acesta se 
salvează produse agri
cole evaluate la 4—5 
miliarde ruble anual.

potențialului hidroenergetic
noi unități hidroener
getice care să sporeas-

tere totală de 600 MW, 
au si fost montate. 
Planul de utilizare a 
apelor rîului Trebisni- 
ta prevede construirea 
a șapte noi hidrocen
trale de capacitate 
mică. în luna iulie a 
intrat in funcțiune 
centrala „Trebinie-2“. 
Hidrocentrala de pe 
nul Cetina, in partea 
de vest a Iugoslaviei, 
urmează să producă 
165 milioane kWh a- 
nual. In fază finală se 
află construcția hidro
centralei din Takoveț, 
tot în vestul tării, pe 
riul Drava.

200 000 mp, prevăzut 
cu legături directe 
la rețeaua fero
viară și la autostra
dă. Pentru importul de 
laminate, care urmea
ză să cunoască o creș
tere substanțială în 
anii ’80, s-a trecut la 
extinderea primului 
debarcader, astfel in
cit să se asigure trei 
noi locuri de ancorare 
a navelor.

din veniturile lor din export regle
mentării facturilor lor la importuri
le de produse alimentare. în plus, 
numeroase țări în curs de dezvoltare 
nu pot să exporte decit o gamă li
mitată de produse agricole, iar con
dițiile de schimb, in raport cu bu
nurile manufacturate, continuă să se 
deterioreze. Este deci necesar sâ 
persistăm in căutarea unui sistem 
colectiv cit mai viabil pentru a con
tracara impactul crizelor.

O propunere. în acest sens, se re
feră la crearea in cadrul Fondului 
Monetar International a unui meca
nism al balanței de plăti eu scopul 
de a acoperi nevoiie extraordinare 
de import de produse alimentare în 
țările unde recolta este slabă sau de 
a interveni în cazul unei sporiri sen
sibile a prețurilor pe piața mondială 
a cerealelor. Și mai importantă poate 
fi transformarea Rezervei alimenta
re internaționale de urgentă, volun
tară în prezent. într-o convenție 
obligatorie. Constituirea rezervelor 
de urgență al căror nivel să fie ga
rantat ar întări net capacitatea 
F.A.O. de intervenție în caz de crize 
alimentare provocate de catastrofe 
neprevăzute. Dar trebuie să recu
noaștem că. pentru moment, sintem 
foarte departe de a fi atins obiecti
vele pe care comunitatea internațio
nală le stabilise prin diverse decla
rații și rezoluții.

Obiectivul încă nerealizat al unei 
rezerve de 500 000 de tone este in
suficient pentru a face față unor si
tuații de urgentă din ce in ce mai 
numeroase și din ce în ce mai gra
ve. Cifrele lasă să se prevadă că. in- 
cepînd din 1935, nevoile anuale de 
ajutor alimentar de urgență vor fi 
de ordinul a 2 pină la 2^ milioane 
tone.

în ceea ce privește ajutorul ali
mentar în general obiectivul minim 
de 10 milioane tone pe an, aprobat 
acum mai bine de șase ani de Con
ferința mondială pentru alimentație, 
nu a fost incă atins. Deaitfel, creș
terea demografică cu 500 milioane 
de oameni a făcut ca acest obiectiv 
să fie deja depășit.

Acțiunile de urgență nu trebuie 
să ne abată de la obiectivul mai în
depărtat. respectiv acela de a re
duce dependenta alimentară a țări
lor sărace. Dezvoltarea țărilor sărace 
va fi compromisă atîta vreme cit ele 
nu vor fi pregătite să înfrunte cala
mitățile, indiferent de ce origine, 
dispunînd de resurse sigure și de o 

organizare solidă".

mea totală a conductelor prin
cipale a depășit 130 000 km. Cu 
ajutorul gazelor se realizează in 
prezent 93 ia sută din otel și 
fontă. 60 ta sută din ciment și 
95 Ia sută din îngrășămintele 
chimice. Numai în anul care a 
trecut au fost extrase 435 mi
liarde metri cubi de gaze. Pen
tru prima dată in praotica mon
dială urmează să fie elaborată 
tehnologia transportului de gaze 
prin conducte cu un diametru 
de 1 420 mm. la o presiune de 
100 atmosfere.
• IODUL SI APA PO

TABILĂ. Printr-o tehnică de 
tratare a apei cu iod pusă la 
punct recent de către o socie
tate canadiană, clorul, deși mul
tă vreme considerat ca mijlocul 
cel mai eficace, nu va mai fi 
utilizat la dezinfectarea apei 
potabile. Se apreciază că iodul, 
distrugînd viruși si bacterii, 
fără a pune în pericol sănătatea 
consumatorilor, păstrează neal
terate proprietățile de bază ale 
apei.
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„POESEDINIELE NICOLAE CEAUSESCU A ADRESAT O NHACARATĂ CHEMARE 
LA ACME SOLIDARA PENTRU O EUROPA A PĂCII, FARA ARME NUCLEARE"
Larg ecou internațional al cuvintării președintelui României la grandioasa adunare 
populară de la București, al acțiunilor pentru pace și dezarmare din țara noastră

Grandioasa adunare populară, care a avut loc simbătă în Capitală, 
cuvintarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Apelul poporului român către popoarele și forțele progresiste și demo
cratice din întreaga lume au un puternic ecou internațional, reflectat 
în relatările ziarelor, revistelor, agențiilor de presă, posturilor de radio 
și televiziune. Totodată, mijloacele de informare continuă să relateze 
pe larg despre alte manifestări organizate în România, ca răspuns la 
inițiativa de pace a președintelui 
fotografii.

Nicolae

DE RA-

Vizita primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul llie Verdeț, în Republica Irak

Intr-o corespondentă din București, 
Ziarul „TRYBUNA LUDU“, organ 
central al C.C. al P.M.U.P.. infor
mează pe larg despre ampla manifes
tație de la București, relevînd : 
Această mare demonstrație din ca
pitala României a constituit o încu
nunare a acțiunilor anterioare, des
fășurate în toate județele tării. La 
marea Adunare populară de la Bucu
rești. la care au luat parte peste 
300 000 de persoane, au participat 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alți membri ai 
conducerii superioare de partid și de 
stat. Ziarul apreciază că manifestația 
din capitala României se înscrie prin
tre cele mai mari demonstrații de 
pace din Europa. In continuare sint 
reproduse largi extrase din cuvin
tarea rostită de tovarășul 
Ceaușescu.

POSTURILE POLONEZE „„ .... 
DIO ȘI TELEVIZIUNE au informat 
pe larg, la rindul lor, despre gran
dioasa demonstrație de la București.

Ziarele cehoslovace „RUDE PRA- 
VO“ și „PRACE“ au informat despre 
grandioasa manifestație de pace de 
la București, arătînd că la ea au 
participat oameni ai muncii din 
Capitală și reprezentanți din toate 
județele țării. Totodată, se relevă că 
la marea adunare a rostit o cuvintare 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„300 000 de manifestant! în Româ
nia — împotriva rachetelor din Est si 
din Vest" — iși intitulează ziarul ita- ■ 
lian „IL TEMPO" un articol consa
crat adunării populare de la Bucu
rești. Nicolae Ceaușescu — se arată 
în articol — a reconfirmat poziția 
României împotriva prezentei ori
cărei arme nucleare pe teritoriul eu
ropean. afirmînd. totodată, că po
poarele europene trebuie să fie toate 
unite, de la Pirinei la Carpati. Pre
ședintele României a chemat opinia 
publică internațională, popoarele eu
ropene să-și întărească solidaritatea, 
pentru a influenta pozitiv rezultatele 
negocierilor în curs de la Geneva.

Sub titlul „Cuvintarea conducătoru
lui român la marea manifestație de la 
București", marele cotidian „COR- 
RIERE DELLA SERA" publică o am
plă corespondentă a trimisului său la 
București, in care se arată : Peste 
300 000 de români au fost la Bucu
rești protagoniștii celei mai impună
toare manifestări populare din ulti
mii 35 de ani. Veniți în Capitală din 
toate regiunile tării, ei au oferit o 
dovadă deosebit de sugestivă de so
lidaritate cu mișcările pentru pace 
organizate pretutindeni in Europa 
occidentală. Conducătorul partidului 
și al statului. Nicolae Ceaușescu. a 
imprimat manifestării conținutul u- 
nui program politic menit să favori
zeze dezarmarea si denuclearizarea 
in Europa. în cuvintarea tinută cu 
acest prilej. el a spus că poporul 
român a fost și va fi alături de ma
nifestările pentru pace din Europa: 
„Deși nu am fost prezenti fizic, am 
fost de fapt alături de manifestările 
din Europa pentru pace, asa cum 
considerăm că și popoarele europene, 
luptătorii pentru pace din Europa 
sint prezenti aici, la București. în 
lupta pentru pace!". In continuare, 
în articol se amintește că președinte
le României a avansat o. propunere 
practică : pină in 1985. toate tarile 

țării. Multe din relatări sînt însoțite de

să reducă cu 10 la sută cheltuielile 
militare și potențialul forțelor armate.

Firul conducător care a străbătut 
cuvintarea — scrie „Corriere della 
Sera" a fost următorul : a sosit 
de mult timpul să se pună capăt 
cursei înarmărilor; dorim dezarmare, 
denuclearizare. Toate popoarele eu
ropene. din Vest și din Est. din Nord 
și din Sud, trebuie să spună un „NU 1 
hotărît" oricărui tip de arme. Peri
colul atomic amenință direct toate 

® „Peste 300 000 de români au fost la București pro
tagoniștii uneia din cele mai impunătoare demonstrații 
din Europa împotriva înarmărilor nucleare, pentru 

dezarmare și pace“
• „După părerea României, echilibrul militar între Est 
și Vest trebuie realizat nu prin producerea de noi ra
chete și armamente nucleare, ci prin reducerea sub

stanțială a celor existente"
• „întrucît pericolul nuclear amenință întreg conti
nentul, toate statele europene să ia parte activă,

într-o formă sau alta, la negocieri"

. In con- 
că pre-; 
pronunțat

arată 
s-a

popoarele și este deci necesar ca 
toate statele europene „să parti
cipe activ, intr-o formă sau alta, 
la tratative" pentru eliminarea ar
melor atomice in Europa, 
tinuare, articolul 
ședințele României 
pentru încheierea cu rezultate pozi
tive a reuniunii de la Madrid, pentru 
ca în acest forum să se pună bazele 
unei conferințe europene consacrate 
încrederii și dezarmării. Un obiectiv 
final menționat în cuvintare este 
desființarea concomitentă a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia.

Trebuie să se pună capăt oricărei 
propagande care vrea să facă să se 
creadă că războiul este inevitabil sau 
necesar, iar celor care ar vrea să ne 
facă să credem acest lucru trebuie 
să le răspundem că ei devin prizo
nierii propriei lor propagande — a 
spus Nicolae Ceaușescu.

„O mare demonstrație la București 
pentru dezarmare și pace" se intitu
lează corespondenta de la trimisul 
său Ia București, publicată de ziarul 
grec „AVGHI".

„Vorbind la marea adunare, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
afirmat că importantele manifestări 
ce s-au organizat in România consti
tuie expresia hotărîrii poporului 
român de a acționa împreună cu ce
lelalte popoare ale Europei, cu toate 
popoarele pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru eliminarea armelor 
nucleare din Europa, pentru reluarea 
politicii de destindere, independentă 
națională și cooperare in Europa", 
scrie ziarul, subliniind : „Europa tre
buie să devină un continent al păcii, 
fără arme nucleare".

Ziarul „ELEFTHEROS KOSMOS" 
a publicat articolul „Un nou apel al 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
favoarea dezarmării", în care se ara
tă. între' altele : „Președintele Româ
niei. domnul Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-se participanților ia o 
uriașă manifestare pentru dezarmare 
nucleară ce a avut loc în Capitală, a 
făcut apel către popoarele din Apus 

și Răsărit pentru oprirea celor ce 
pregătesc războiul atomic". Această 
declarație — arată ziarul — se adaugă 
acțiunilor în favoarea păcii, printre 
care și mesajele adresate conducăto
rilor U.R.S.S. și S.U.A.

Intr-un alt articol, aceiași ziar 
scrie: „Poporul român este îngrijorat 
de concentrarea unui arsenal uriaș în 
Europa, în special nuclear — arsenal 
care poate conduce la război — sub
liniază președintele României, dl. 
Ceaușescu, in mesajul său către 
Brejnev".

De asemenea, și alte ziare elene 
reflectă impresionanta demonstra
ție a voinței poporului român. Ziarul 
„VRADYNI" ’ '
„Ceaușescu : „ ________
cleară în care se menționează că 
marea demonstrație de la București 
este expresia voinței de pace a po
porului roanân, care aprobă pe deplin 

publică articolul 
Opriți înarmarea nu-

demersul președintelui român pe 
lingă conducătorii S.U.A. și U.R.S.S. 
In articol se prezintă pe scurt con
ținutul celor două mesaje.

POSTUL DE TELEVIZIUNE NA
TIONAL (E.R.T.) DIN GRECIA a 
prezentat, duminică seara, imagini 
din timpul cuvintării rostite de pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la marea de
monstrație pentru pace și dezarmare 
de la București.

Sub titlul „Peste 300 000 de per
soane au manifestat pentru pace la 
București", cotidianul spaniol „EL 
PAIS" inserează in prima pagină un 
articol în care se arată că această 
manifestație de o amploare fără pre
cedent a constituit un punct culmi
nant al unei ample campanii pentru 
dezarmare și pace care s-a desfășu
rat în România. Articolul evidențiază 
faptul că la manifestarea din Bucu
rești au participat reprezentanți din 
toate colturile tării, 
trerupt 
rindpri, 
Nicolae Ceaușescu.
român a reiterat. în cuvintarea sa, 
tezele conținute in recentele mesaje 
adresate președintelui american Ro
nald Reagan, și șefului statului so
vietic, Leonid Brejnev — arată zia
rul. . în articol sînt redate cuvintele 
președintelui României, potrivit că- 
rora echilibrul Est-Vest trebuie obți- 
rirtt prin reducerea substanțială a ar
mamentului deja existent. și nu prin 
instalarea altor tipuri de armament. 
Relevînd pericolul care amenință 
continentul, șeful statului român a 
cerut participarea celorlalte țări eu
ropene la negocierile de la Geneva.

Sâptăminalul britanic „THE SUN
DAY TIMES" relatează în pagina 
întîi. sub titlul „Chemare Ia dezar
mare", că 

cu aplauze, 
cuvintarea

care au în- 
în repetate 
președintelui 

Șeful statului

mare", că „președintele tării și con
ducătorul Partidului Comunist din 
România. Nicolae Ceaușescu. a cerut 
Statelor Unite și Uniunii Sovietice 
să-și reducă armele nucleare din Eu
ropa". Publicația informează că Ia 
marea Adunare populară pentru pace

și dezarmare, desfășurată la Bucu
rești, cu participarea a peste 300 000 
de persoane, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o cuvintare.

Ziarul belgian „LE DRAPEAU 
ROUGE" scrie : Grandioasa ma
nifestare de la București a încununat 
o intensă campanie pentru dezar
mare și pace, desfășurată timp de 
peste o lună de zile în întreaga 
Românie".

Președintele Ceaușescu — relevă 
ziarul — a dat expresie aspirațiilor 
popoarelor Europei direct vizate de 
rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune și a cerut ca acestea să poată 
să-și facă auzit cuvîntul în cursul 
negocierilor de la Geneva. .

Intr-o corespondență inserată de 
cotidianul vest-genmain „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" se arată că 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a prezentat problema ra
chetelor atomice și a înarmării nu
cleare ca pe o problemă a tuturor 
țărilor continentului european. De 
aceea, toate statele trebuie să ia 
parte activă și să-și spună cuvîntul, 
într-o formă oarecare, la negocierile 
de la Geneva.

Cotidienele finlandeze „HELSIN- 
GIN SANOMAT", „UUSI SUOMI" 
și „KANSAN UUTISET" publică, 
sub titlurile „România se pronunță 
împotriva armamentului nuclear în 
Europa". „Un mare marș al păcii în 
România" și „Marșul păcii din 
România", ample relatări despre 
marea Adunare populară de la 
București și cuvintarea rostită la mi
ting de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scoate în evidență că în cuvinta
re s-a subliniat că la echilibrul de 
forțe in Europa trebuie să se ajungă 
pe calea reducerii armamentelor, și 
nu prin producerea unor arme noi.

Pe prima sa pagină, ziarul „THE 
JAPAN TIMES" a publicat, luni, o 
imagine edificatoare de la . marea 
Adunare populară de la București, 
relevîndu-se participarea a peste 
300 000 de persoane. Ziarul de limbă 
japoneză „ASAHI SHIMBUN" ilus
trează pagina de politică externă cti 
imagini de la demonstrația din ca
pitala României. In articole este pre
zentată cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. în largile pasaje 
reproduse se relevă poziția in favoa
rea dezarmării pe care România. în
țelege să se situeze. în aceste mo
mente de răscruce pentru soarta 
omenirii.

Ziarele japoneze se referă si la 
mesajele pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a transmis, din împu
ternicirea Marii Adunări Naționale, 
președinților L.I. Brejnev și R. Rea
gan. celorlalți șefi de stat din țările 
participante la Conferința de la Hel
sinki. in dorința de a determina rea
lizarea unor progrese concrete pe 
oalea dezarmării, pentru transforma
rea Europei într-o zonă lipsită de 
arme nucleare.

„300 000 de români au manifestat 
îa București în favoarea unei denu- 
clearizări totale a Europei" — rela
tează ziarul marocan „L’OPINION". 
care adaugă că acțiunea face parte 
din campania contra cursei înarmă
rilor inițiată de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

„300 000 de români în mars antinu
clear" — astfel iși intitulează relata
rea ziarul ecuadorian „EL COMER- 
CIO". Articolul este însoțit de o fo
tografie de la marea manifestație din 
Piața Palatului.

In articol se evidențiază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a salutat 
începerea negocierilor de la Geneva 
dintre S.U.A.. și U.R.S.S., cu speranța 
câ ele vor duce la incetarea realiză
rii programului de amplasare a noi 
arme in Europa, la diminuarea ar
mamentului existent, la realizarea 
unei Europe fără arme nucleare de 
orice fel.

(Agerpres)

BAGDAD 8 (Agerpres). — Tova
rășul llie Verdet. prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a sosit marii seara la 
Bagdad, unde efectuează o vizită ofi
cială. la invitația guvernului Repu
blicii Irak.

Primul ministru român este în
soțit de Ion Dincă. prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-irakiană de 
cooperare economică, tehnico-stiinti- 
fică si comerț. Ion Stânescu. șeful 
Departamentului pentru construcții 
în străinătate. Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe. Ion M. Nicolae, 
prim adiunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării economi
ce internaționale. Uarie Munteanu. 
adiunct al ministrului industriei con

DEMONSTRAȚII, ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE

Pentru pace, împotriva cursei înarmărilor
Ciudad de Mexico : 

SIMPOZION PE TEMA: 
„OAMENII DE ȘTIINȚA 

ȘI PACEA"
CIUDAD DE MEXICO — în ca

pitala Mexicului au avut loc lucrările 
simpozionului „Oamenii de știință 
mexicani și pacea", convocat din ini
țiativa membrilor Comitetului inter
național din Mexic, ca răspuns la 
apelul simpozionului „Oamenii de 
știință și pacea" desfășurat la Bucu
rești, în septembrie, sub înaltul pa
tronaj al președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Participanții — savanți de presti
giu, cercetători, cadre didactice, so
ciologi — au subliniat importanta 
luptei și solidarității oamenilor de 
știință din toate țările pentru apărarea 
păcii.

In cadrul lucrărilor, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice din România, Mihnea Gheorghiu, 
a adus un salut din partea oameni
lor de știință români și a prezentat 
Apelul pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., cit și acțiunile promovate 
de țara noastră din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
destindere, securitate, pace si înțele
gere între popoare.

Oamenii de știință mexicani au 
apreciat elogios lucrările simpozio
nului de la București și au prezentat 
adeziuni ale unor asociații științifice 
mexicane la apelul adoptat cu acel 
prilej.

Ministrul afacerilor externe al Olandei întreprinde 
o vizită la Bonn

BONN 8 (Agerpres). — Cancela
rul R.F. Germania. Helmut Schmidt, 
l-a primit De ministrul afacerilor ex
terne al Olandei. Max van der Stoel. 
care se află într-o vizită oficială la 
Bonn. Interlocutorii au examinat sta
diul relațiilor Est-Vest si probleme 
legate de securitatea si dezarmarea 
în Europa.

Criza politică din Belgia
BRUXELLES 8 (Agerpres). — 

Criza politică din Belgia a intrat 
marți intr-o nouă fază, odată cu de
semnarea lui Wilfried Martens de 
cătr,e regele Baudoum pentru a în
treprinde noi consultări în vederea 
găsirii unei formule de coaliție. Mi
siunea lui Martens, care face parte 
din Partidul Social-Creștin, intervi
ne după eșecul încercărilor minis
trului de externe din cabinetul de- 
misionar, Charles Ferdinand No- 

strucțiilor de mașini. Enache Sîrbu, 
adiunct al ministrului agriculturii si 
industriei alimentare. Aurel Ioncică. 
adiunct al ministrului industriei 
ușoare, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul din Bagdad, dele
gația română a fost intîmpinată de 
Taha Yassin Ramadhan, prim vice- 
prim-ministru al guvernului irakian, 
Hassan Aii. ministrul comerțului, 
președintele părții irakiene în Comi
sia mixtă guvernamentală. Taha 
Ibrahim Al-Abdullah. ministrul pla
nificării. Amer Mahdi Saleh, minis
trul agriculturii. Hamed Alwan. mi
nistru de stat centru afacerile ex
terne, Thamer Razzouqi, ministrul fi
nanțelor. Abdul Razak El Hashemi, 
ministrul invătămintului superior si 
al cercetării științifice. Mohammed 
Fadhel Hussein, ministru] locuințe
lor si construcțiilor. Abdul Kader Ez-

BONN — A fost inițiată săptămina 
de acțiune a studenților vest-ger- 
măni in apărarea păcii. împotriva 
cursei înarmărilor. Reprezentanții a 
peste 150 de universități și alte insti
tuții de învățămint superior vest-ger- 
mane participă, in aceste zile, la mi
tinguri și demonstrații de protest îm
potriva planurilor N.A.T.O. de a am
plasa noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe continentul eu
ropean. pentru retragerea rachetelor 
existente.

Numeroase organizații politice, prin
tre care „Tineretul Muncitoresc Socia
list German" și „Tinerii Socialiști", 
s-au declarat solidare cu acțiunile 
studenților în favoarea păcii. împo
triva înarmărilor nucleare.

BERNA — La Berna, citeva zeci 
de mii de persoane și-au exprimat 
protestul în cadrul unui miting — 
împotriva intenției de a se instala noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune în Europa. Partici- 
panții au purtat pancarte pe care erau 
înscrise lozincile „Pentru pace și 
dezarmare. împotriva bombei cu neu
troni !“. „Nu, războiului !“. Vorbitorii 
au cerut guvernului și parlamentului 
tării să intensifice politica de apăra
re a păcii.

TOKIO — La Yokosuko și Sase
bo. importante porturi japoneze în 
care se află instalate baze maritime 
militare americane, au avut loc de
monstrații si mitinguri împotriva 
transformării Japoniei intr-un arse
nal de arme nucleare. Demonstrații

Dună cum relatează agenția Reu
ter. la Bonn se manifestă îngrijo
rare fată de faptul că noul guvern 
de coaliție al Olandei, sub presiu
nea DUternlcei mișcări pentru pace 
din această tară, ar putea refuza am
plasarea ne teritoriul tării a 48 de 
rachete nucleare americane de tipul 
..Cruise".

thomb. de a forma un nou guvern, 
datorat in principal faptului că 
Partidul Socialist Valon a respins 
proiectul de program prezentat de 
acesta.

Observatorii politici din Bruxelles 
consideră că Martens va întîmpina 
aceleași ohstâcole că și predecesorul 
său, singura sa șansă fiind formarea 
unui cabinet care să dispună de 
sprijinul parlamentar al social-creș- 
tinilor și liberalilor. 

zedine. ministrul educației. Abdallah 
Mustafa, ministru de stat. Ahmed 
Hussein Al-Sammaray. adiunct al 
ministrului de externe, de alte 
persoane oficiale irakiene.

A fost prezent Mihai Diaman- 
dopol. ambasadorul tării noastre la 
Bagdad.

★
La plecarea din București, ne ae

roportul Otopeni. primul ministru a 
fost salutat de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului. Gheorghe Caranfil. minis
trul industriei chimice. Ion Teșu, 
ministrul agriculturii si industriei a- 
limentare. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent Dhiab M. Al-Al- 
gawi. ambasadorul Republicii Irak la 
București.

de protest împotriva înarmărilor nu
cleare au avut loc si la Hiroshima și 
Nagasaki.

Oloi Palme: „IDEEA VNVI 
RĂZBOI NUCLEAR «LIMITAT» 

ESTE PERICULOASA"
BONN — Intr-un articol publi

cat în buletinul „Social-Democra- 
tischer Pressedienst", care apare la 
Bonn, Olof Palme, președintele or
ganizației internaționale neguverna
mentale „Comisia independentă pen
tru problemele dezarmării și secu
rității", arată că doctrina așa-zisului 
război nuclear „limitat" constituie 
un pericol pentru întreaga omenire. 
Desigur, relevă autorul articolului, 
cei care se află departe de conti
nentul european pot emite aseme
nea teorii. Dar pentru cei care tră
iesc in Europa, care văd și cunosc 
viața și munca pașnică a locuitorilor 
continentului este cutremurător să-și 
imagineze cum va arăta Euro
pa după un război nuclear „limitat". 
Ideea în sine a unui război nuclear 
limitat este periculoasă, deoarece a 
„limita" un conflict nuclear este im
posibil.

Crearea unei zone denudearizate 
în nordul Europei, apreciază fostul 
premier al Suediei, ar contribui la 
reducerea încordării pe continent, ar 
fi un început al procesului de eradi
care a armelor atomice din Europa. 
Referitor la arma cu neutroni, au
torul articolului evidențiază că noua 
armă de distrugere contribuie la es
caladarea cursei înarmărilor, spo
rește pericolul izbucnirii unui război.

TOKIO — In Japonia au avut loc 
marți puternice demonstrații antirăz
boinice, consacrate comemorării a 40 
de ani de la izbucnirea războiului 
declanșat de militarismul nipon în 
Oceanul Pacific. Cel de-al doilea 
război mondial s-a soldat pentru Ja
ponia cu peste 3 000 000 de morti. cu 
numeroase orașe distruse si pagube 
materiale uriașe. In memoria celor 
dispăruți, opinia publică din Japonia 
s-a pronunțat pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru instaurarea unei 
păci trainice și durabile in întreaga 
lume.

Tratativele 
sovieto-am^ricane 

de la Geneva
GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge

neva a avut loc marți o ncuă ședință 
plenară a delegațiilor U.R.S.S. 
S.U.A. participante la convorbirii . 
privind limitarea armamentelor nu 
cleare în Europa — informează agen
ția T.A.S.S.

Cursa înarmărilor primejduiește dezvoltarea tuturor popoarelor, 
existența însăși a omenirii (D

II

Date și cifre edificatoare pentru proporțiile fdră precedent ale arsenalelor mondiale
„Cit timp va continua cursa înarmărilor, cit timp se vor pro

duce diferite tipuri de armamente nucleare și de altă natură, viața 
continentului europern, existența planetei noastre, a întregii lumi 
vor fi permanent în pericol".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la marea adunare populară din Capitală 
consacrată dezarmării și păcii)

’ , , V, -j ' 4»

In cuvintarea rostita de tovarășul Nicolae Ceaușescu la grandioasa 
adunare populară de la București consacrată dezarmării și păcii au fost 
puse în evidență gravele consecințp ale spiralei înarmărilor, ale uriașei acu
mulări de armament, in primul rind nuclear, pe continentul eurqpean și in 
restul lumii. S-a ajuns la un asemenea stadiu al inarmărilor - a arătat 
secretarul general al partidului - incit orice nouă acumulare de arme, în
deosebi nucleare, poate declanșa o catastrofă nucleară. întreaga cuvintare 
s-a constituit intr-o înflăcărată chemare adresată tuturor popoarelor lumii 
de a-și uni forțele pentru a pune capăt acestei curse spre distrugere, pentru 
a se trece neintirziat la oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare, la măsuri concrete de dezarmare, ca o condiție esențială a salvării 
civilizației, a securității și păcii pe continentul nostru și in întreaga lume. 
„SĂ-I DETERMINĂM PE CEI CARE CONTINUA CURSA ÎNARMĂRILOR SĂ SE 
OPREASCĂ DE PE PANTA PERICULOASA, ABRUPTĂ, CARE DUCE LA PRĂ
PASTIE.. ‘_£. CATASTROFA, ÎNTREAGA OMENIRE" - a subliniat cu vigoare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Edificatoare despre proporțiile inspăimintătoare pe care le-au atins astăzi 
arsenalele mondiale sint multiplele studii efectuate de diverse foruri interna
ționale, de organisme și organizații care militează pentru pace, datele cu
prinse in aceste studii oferind o imagine zguduitoare a consecințelor cursei 
inarmărilor asupra tuturor laturilor vieții politice, sociale și economice inter
naționale, punind sub semnul întrebării însăși existența civilizației.

Acest lucru este deosebit de clar reliefat de amplul „STUDIU PRIVIND 
RELAȚIA DINTRE DEZARMARE Șl DEZVOLTARE", elaborat de un grup de
experți din 27 de țări, între care 
Adunării Generale a O.N.U.

Înarmările sporesc grav 
pericolele la adresa păcii

Aspectul cel mai periculos la a- 
dresa păcii, a vieții pe pămînt al spi
ralei inarmărilor. care pe zi ce trece 
devine tot mai vertiginoasă. îl con-

și Romania, și publicat ca document al

stituie intensificarea fără precedent 
a înarmărilor nucleare. Din datele 
studiului rezultă că întreaga planetă, 
populația ei, animale și plante, toate 
cuceririle civilizației pot fi' distruse 
de mai multe ori cu armele existen
te în prezent.

„Omenirea — subliniază documen

tul O.N.U. — este confruntată cu cel 
mai grav pericol. Nivelul înalt si 
cursa accelerată a inarmărilor nu fac 
decit să sporească primejdia de 
război. Declanșarea unui conflict nu
clear va pune in pericol însăși exis
tenta omenirii". Aceasta este conclu
zia firească a datelor și cifrelor pu
blicate care arată că, ÎN PREZENT. 
PE GLOB EXISTA PESTE 50 000 DE 
ÎNCĂRCĂTURI NUCLEARE, a căror 
putere distructivă este de citeva mi
lioane de ori mai mare decit cea a 
bombei, atomice care a ras de pe su
prafața .pămîntului orașul japonez 
Hiroshima in august 1945.

Sint realități dramatice care arată 
cită dreptate cuprind cuvintele pre
ședintelui României, care a arătat că 
forța de distrugere a bombelor nu
cleare de zeci sau sute de kiiotone 
si megatone poate semăna moartea. 
abisul, întunericul.

In această privință, două elemente 
sint subliniate în mod deosebit în do
cumentul O.N.U. :

• „în ceea ce privește procesul 
păcii, destinderii și securității inter
naționale. cursa înarmărilor a avut 
un efect distrugător" :

• „din punctul de vedere al efi
cienței cu care pot fi uciși oamenii 
și distruse bunurile materiale se poa
te afirma că evoluția tehnologică a 
armamentelor înregistrează un succes 
desăvîrșit".

Si, pentru a avea o imagine asupra 
a ceea ce poate să însemne folosirea 

în jnomentul declanșării unui con
flict a armelor nucleare împotriva 
centrelor populate, documentul men
ționează :

„uciderea simultană încă din 
primul moment a peste 250 de 
milioane de odmeni și a altor 
sute si sute de milioane, in zilele 
Si săptăminile care vor urma. 
Cit privește efectele de durată 
ale unei asemenea confruntări, 
ele s>nt mult mai complexe Și 
capătă un caracter universal".

Poveri insuportabile 
pe umerii popoarelor

In anii de după cel de-al. doilea 
război mondial. în special din 1948. 
cînd a . început , „războiul rece"., cursa 
înarmărilor a cunoscut o puternică! 
accelerare. Dacă, așa cum arată stu-i 
diul. în 1948, povara înarmărilor su
portată de popoare însemna 100 mi
liarde dolari, ea a atins 250 miliarde 
în I960, a depășit 400 miliarde în 1970, 
pentru ca in 1980 să fie de peste 500 
miliarde (datele studiului se opresc 
la anul 1980).

Ce reprezintă în termeni reali a- 
ceste sume ? Ele echivalează cu :

• peste șase la sută din în
treaga producție mondială;

• venitul național al tuturor 
țărilor din Africa și America 
Latină;
• venitul pe locuitor o 1,3 mi

liarde persoane din Africa și 
Asia de sud ;

• cite 110 dolari smulși fie
cărui locuitor al planetei, de la 
sugari pină la cei mai virstnici;

• de peste 19 ori mai mult 
decit asistența pentru dezvoltare 
dată de țările O.E.C.D. statelor 
lumii a treia.

Elocvente sînt și următoarele 
date :

• Organizația Mondială a Să
nătății a cheltuit, timp de zece 
ani, circa 100 milioane dolari 
pentru a eradica variola;
• o sumă mult mai mare 

decit aceasta a fost cheltuită de 
o singură țară, in aceeași pe
rioadă, numai pentru a moderni
za rachetele „aer-aer".

Totodată, menționează studiul, chel
tuielile pentru forțele paramilitare nu 
sînt incluse în bugetele militare, 
deși aceste forte sint „din punctul 
de vedere al instrucției, organizării 
și echipamentului, foarte aproape de 
forțele armate regulate".

Așa după cum arăta în cuvintarea 
la marea adunare populară din Ca
pitală tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dacă s-ar cheltui tot atițea mijloace 
pentru propaganda destinată destin
derii, pentru dezvoltarea încrederii si 
prieteniei intre popoare, cit se chel
tuiește pentru cursa înarmărilor, 
pentru propaganda in vederea justi
ficării aceștei curse, s-ar crea pre
misele înfăptuirii năzuințelor ome
nirii de a trăi intr-o lume a incre-. 
derii, a păcii, a colaborării pașnice, 
de eliminare deplină a războaielor 
din viata internațională.

Știința — deturnată 
de la rostul ei 

de a servi progresului
In ultima vreme, relevă studiul, 

una din caracteristicile fundamentale 
ale cursei înarmărilor a fost „extra
ordinar de rapida schimbare in teh
nologia armamentelor". în aproape 
toate genurile de arme, la fiecare 5—8 
ani au apărut tipuri noi. mai mo
derne și mai perfecționate, și mai 
ucigătoare. Aceasta a fost rezultatul 
unei intense activități de cercetare 

și proiectare, care a atras uriașe for
te științifice, inginerești și tehnice. 
Practic, tot mai mult și mai intens 
știința este deturnată de la rostul ei 
firesc — acela de a sluji popoare
lor, fericirii lor, progresului omeni
rii. fiind aservită războiului, distru
gerii.

tn legătură cu aceasta, studiul a- 
rată :

• numărul oamenilor de știin
ță și al inginerilor angajați in 
domeniul cercetărilor in scopuri 
militare se ridică la peste 
500 000, adică 20 la sută din 
totalul celor existenți in intreaga 
lume;
• in 1980 cheltuielile totale 

pentru cercetări in acest do
meniu au totalizat suma de 150 
miliarde dolari, adică mult mai 
mult decit se cheltuiește pe glob 
pentru descoperirea unui re
mediu al cancerului, pentru so
luționarea problemelor energeti
cii, pentru cercetări in domeniul 
agriculturii etc ;

• cercetările științifice in do
meniul producerii, modernizării 
și fabricării armelor morții sint 
de 25 de ori mai intense decit 
cele din domeniul civil;
• o mare parte din cercetări

le destinate spațiului cosmic 
sînt afectate scopurilor militare, 
avindu-se in vedere faptul că 75 
la sută din cei circa 2 000 sa
teliți lansați pină acum au va
riate funcții militare;
• mii de laboratoare lucrează 

pentru producerea armelor chi
mice și bacteriologice, efec
tuează experiențe cu noi arme 
de distrugere in masă.

Tocmai avînd în vedere această 
aberantă deturnare a științei de la 
rosturile ei firești — arăta pre
ședintele tării noastre — apare cu 
atit mai imperioasă necesitatea ca 
descoperirile științifice să fie folosite 
numai spre binele locuitorilor Terrei. 
ca marile cuceriri ale geniului uman, 
inclusiv energia atomică, să ușureze 
munca oamenilor, să le facă viata 
mai bogată, mai frumoasă.

Nicolae PLOPEANU
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VIZITA. Președintele 1__
Neelam Sanjiva Reddy, a sosit — 
Katmandu într-o vizită oficială de 
patru zile în Nepal, prima de acest 
fel a unui șef de stat indian din 
ultimii 12 ani.

SALIM AHMED SALIM, minis
trul de externe tanzanian. a cerut 
marți ca numele său să fie retras 
de pe lista candidatilor la funcția 
de secretar genenal al O.N.U. Sa
lim. căruia Statele Unite i-au opus 
in repetate rînduri „veto“-ul lor, a 
precizat însă că rămîne disponibil 
pentru această funcție dacă, „ac
tualele circumstanțe" se schimbă. 
O atitudine similară a adoptat joia I 
trecută și celălalt candidat — ac- I 
tualul secretar general, Kurt Wald- * 1 
heim. al cărui mandat expiră la 31 
decembrie.

ÎNTREVEDERI franco — IS

rael. în cursul căreia a conferit cu 
| omologul său israelian. Yitzhak 
i Shamir. Părțile au convenit să în- 
1 tărească relațiile de cooperare. Tot- 
. odată, au fost abordate ultimele 

■ evoluții intervenite în situația din 
I Orientul Mijlociu.
. IN DANEMARCA S-AU DESFĂ
ȘURAT MARȚI ALEGERI GENE- 

I RALE ANTICIPATE, determinate 
de criza guvernamentală declanșată 

I luna trecută ca urmare a demisiei 
cabinetului social-democrat condus 
de primul ministru Anker Joergen- 

, sen. Desfășurarea scrutinului a fosi 
îngreunată de ninsorile abundente 

I care au căzut luni și marți in ma
joritatea regiunilor țării. Primele 

! rezultate vor fi cunoscute în cursul
I zilei de miercuri.

PUTERNICUL VISCOL înregis
trat in ultimele zile în statele din 

I nord-estul S.U.A. au provocat moar
tea a 19 persoane, perturbind pu- 

I ternic activitatea intr-o serie din 
zonele afectate. Din cauza căderi
lor abundente de zăpadă, stratul 

. atingînd pe alocuri peste 60 de cen- I 
limetri grosime, traficul rutier, fe-1 

I roviar și aerian a fost in mare mă-1 
sură suspendat, școli și instituții. 

I au fost închise, iar unele rețele de I 
I curent electric au fost scoase din uz. I


